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V souladu s metodickým doporučením  MŠMT s názvem Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ze dne 24.8.2020 a s metodickým 

doporučením MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem vydaného dne 23.9.2020 jsou 

změny ve Školním řádu Mateřské školy, Trutnov stanoveny takto: 

 

Čl. VII 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

5. Povinné předškolní vzdělávání 

5.4 Vzdělávání distančním způsobem 

5.4.1 Distanční vzdělávání je zákonem stanoveno novelou školského zákona pod č. 

349/2020 Sb. s účinností ode dne 25.8.2020.  

5.4.2 Ve vymezených mimořádných situacích je povinností školy zajistit vzdělávání 

distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

5.4.3 Je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat. 

5.4.4 MŠ musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem z důvodu krizových 

opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, 

z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu karantény. 
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5.4.5 Pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, začíná distanční 

vzdělávání v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí (více 

než 50%) z odloučeného pracoviště nebo ze třídy, pokud se v ní vzdělávají 

pouze tyto děti. 

5.4.6 Způsob komunikace: MŠ se zákonnými zástupci dětí s povinnou předškolní 

docházkou předem zvolí jednotnou komunikační platformu, a to buď přes e-

mail, facebook, webové stránky, aplikace typu WhatsApp, Viber. Konkrétní 

způsob komunikace zajistí zástupkyně odloučených pracovišť ve spolupráci s 

učitelkami MŠ. Po předchozí domluvě s MŠ lze zadávat úkoly jednou týdně 

osobně. 

5.4.7 Způsob stanovování pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem – 

vzdělávání bude probíhat převážně v off-line výuce, to je zadáváním úkolů 

z Třídního vzdělávacího programu, plnění úkolů z pracovních listů a plnění 

praktických úkolů. Úkoly budou individualizované tak, aby cíleně rozvíjely 

všechny vzdělávací oblasti vycházející z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Učitelky plnění úkolu vyhodnotí a poskytnou 

zákonným zástupcům zpětnou vazbu. 

5.4.8 Lze realizovat i 1x týdně synchronní on-line výuku prostřednictvím předem 

domluveného videokonferenčního nástroje maximálně do 30 minut denně pro 

udržení sociálního kontaktu učitelky s dítětem, a to ve tří až pětičlenné 

skupině.  

5.4.9 Konkrétní pravidla on-line či off-line výuky určí zástupkyně jednotlivých 

odloučených pracovišť ve spolupráci s učitelkami MŠ. 

5.4.10 Stejným způsobem bude probíhat výuka u dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 

 Čl. VIII 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

6. Provoz MŠ vzhledem ke Covid-19 

6.1 Vstup do budovy MŠ je povolen dětem, zákonným zástupcům, zaměstnancům a 

návštěvám pouze bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota, ztráta chuti, čichu). 

6.2 Vstup do budovy MŠ je zakázán všem s nařízenou karanténou. 

6.3 MŠ zajišťuje přísná hygienická a bezpečností opatření k zamezení šíření nemoci 

covid-19. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni a poučeni. 

6.4 MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření covid-19, v souladu se zákonem o 

ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit dítěti vykazujícího známky 

akutního onemocnění izolaci od ostatních, nasadit mu roušku, zajistit dohled fyzické 

osoby a současně informovat zákonné zástupce, aby si jej bezodkladně vyzvedli. 

Zároveň o tom vytvoří písemný záznam.  

6.5 MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u dětí příznaky onemocnění. 

6.6 V případě konkrétních mimořádných situací bude MŠ postupovat podle pokynů 

krajské hygienické stanice a platných mimořádných opatření vyhlášených KHS 
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Královehradeckého kraje nebo plošných nařízení Ministerstva zdravotnictví dle 

aktuální situace – například ochrana úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.  

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

S Dodatkem č. 1 Školního řádu Mateřské školy, Trutnov byli prokazatelně seznámeni všichni 

zaměstnanci MŠ a zákonní zástupci dětí. 

 

  

 

 

 

v Trutnově dne 24.9.2020                                                                                                 

 

 Bc. Vladimíra Priputenová 

ředitelka školy 
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