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DODATEK Č. 1  KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU ( směrnice č.2/2017) 

Tento dodatek ke školnímu řádu je vypracován vzhledem ke Covid-19.  

 

Čl.3   

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 
 

V odst. 2.4 povinná předškolní docházka  - se odstavec doplňuje o povinné distanční vzdělávání 

v případě mimořádných opatřeních (např. mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu karantény, 

kdy je znemožněna osobní přítomnost ve školce více než poloviny dětí této věkové skupiny 

v mateřské škole. 

 

Čl.5   

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví dětí 
Odst. 1 se doplňuje: 
 

d) školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid -19. Tuto  

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinni zajistit“ oddělení 

dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby 

(§7odst.3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 
 

e) školka nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění 

(např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, průjem, bolesti hlavy, kloubů apod.), ale je 

vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich objevení volit tento postup: 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu – dítě není vpuštěno do třídy (pokud je přítomen jeho 

zákonný zástupce) 

 Příznaky jsou patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto 

skutečnost neprodleně oznámit zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí ze školky, pokud to není možné postupuje podle následujícího 

bodu 

 Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve školce; neprodleně dojde 

k poskytnutí roušky dítěti a umístění do předem připravené samostatné místnosti (sborovna 

školky) a současně jsou informováni zákonní zástupci dítěte tak, aby dítě co nejdříve 

opustilo budovu mateřské školy. 

Ve všech uvedených škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 

f) Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školku opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel 

chování a jednání při podezření na nákazu virem Covid-19. 
 

g) Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školky pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. (Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti 

a dorost, u zaměstnanců praktický lékař) 

 

V Ústí nad Labem dne 31.8. 2020 
 

Účinnost dodatku od 1.9. 2020   Vypracovala Bc. Iva Neuvirthová 

ředitelka školy 
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