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Dodatek školního řádu mateřské školy Brno, Pšeník 18, 639 00 Brno
Ředitelka Mateřské školy Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace, v souladu s § 30 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále
jen Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Dodatek ke školnímu řádu, kterým
se upřesňují organizační podmínky.

Platby v mateřské škole
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud dojde k uzavření školy, ředitelka stanoví výši úplaty poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu.

Organizace provozu mateřské školy
• Provoz a vnitřní režim mateřské školy
Do mateřské školy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.
Dítě může být přijato pouze bez příznaků infekčního onemocnění.
Příznaky infekčního onemocnění se rozumí: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost,
bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. V souladu
s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována
hodnota do 37° C.
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte, dítě dostane neprodleně roušku a bude
umístěno do samostatné místnosti, aby bylo izolováno od ostatních přítomných ve škole. Zákonní
zástupci budou okamžitě kontaktováni a bezodkladně zajistí vyzvednutí dítěte v co nejkratším
možném čase. Z tohoto důvodu je povinností zákonného zástupce oznámit škole funkční telefonní
kontakt a včas ohlásit případnou změnu.
Dítě, u kterého přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel), které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, může být přijato pouze na základě potvrzení
praktického lékaře pro děti a dorost, kterým prokáže, že netrpí infekční nemocí.
Vnášení osobních hraček – je povolena jedna hračka na odpolední odpočinek, kterou si dítě při
příchodu do třídy odnáší do horní třídy na lehátko. Zákonný zástupce zajistí pravidelné praní či jiné
očištění. Z důvodů hygienických opatření je zakázáno hračky z MŠ odnášet (půjčovat si domů).
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• Organizace při scházení a rozcházení dětí
Dítě je do MŠ přiváděno a vyzvedáváno pouze jednou dospělou osobou.
Při vstupu do šatny je pro všechny příchozí povinné použít dezinfekci, po převléknutí dítěte si jde
dítě pod přímým dozorem doprovodu umýt ruce vodou a tekutým mýdlem (20–30 sekund), utře se
do svého ručníku a pak teprve vchází do třídy. Dítě nemůže přijít do třídy samo. Doprovod předá
dítě učitelce – nevstupuje do prostoru třídy – zůstane stát v chodbě. Učitelka ani jiná pracovnice
není odpovědna za děti, které nepřevzala od rodičů nebo jejich zástupců!
Povinnost nošení roušek se řídí mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a bude
oznamována podle aktuální situace.
Mateřská škola se řídí konkrétním zněním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a
doporučeními Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví, tzv. semafor.
Mateřská škola se řídí dalšími pravidly uloženými místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Povinné předškolní vzdělávání
Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, a to za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské
školy.
Mateřská škola bude využívat telefonickou a emailovou komunikaci, popř. osobní předání
materiálů.

Tento Dodatek školního řádu nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a je účinný od
1. 9. 2020.
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