Mateřská škola „Berušky“ Benešov, Táborská 350
Dodatek č.1 ke Školnímu řádu
Čj. 7/2008

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd.
O konkrétním znění mimořádných opatření MZd bude vedení škol informováno
prostřednictvím datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna
v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická
opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

5. Právo pedagogických zaměstnanců
 Pedagog má právo nepřijmout do MŠ dítě s příznaky onemocnění (kašel,
rýma, teplota….) Pokud e jedná o alergii, může škola po rodiči požadovat
potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař
specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
17.1. Úprava režimu dne:
 Ranní scházení probíhá do 8.00 hodin
 Polední propouštění dětí probíhá od 11.45 do 12.30 hodin
17.2. 17.3.

Přivádění a vyzvedávání dětí


Z důvodu protiepidemických opatření, je omezen pohyb osob v budově MŠ.
Předávání a vyzvedávání dětí bude probíhat u vchodu ze zahrady, kde si
zaměstnanci školy dítě přeberou a na domluvený čas připraví k vyzvednutí.
20. Péče o zdraví a bezpečnost dětí
 Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a
respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového
kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 Do mateřské školy je zakázáno nosit hračky a jiné předměty z domova
23. Organizace stravování dětí
 Stravování nebude probíhat v samoobslužném režimu
24. Úhrada poplatků za předškolní vzdělávání
 Doporučujeme rodičům, provádět platby za školné a stravné, bezhotovostní
platbou

28. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve škole
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z
důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu
nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní
přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola
dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající
okolnostem.
(3) Děti plnící povinnou předškolní docházku, jsou povinni se vzdělávat distančním
způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání
distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte.

V Benešově 25.8. 2020

