DODATEK Č. 2
I.
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Práva a povinnosti mateřské školy vzhledem k měnící se epidemiologické situaci
Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovně- vzdělávací proces
u dítěte pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces
mohl probíhat.
Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid- 19. Tuto povinnost
naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „izolaci“ dítěte, které vykazuje
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.
Provoz mateřské školy může být omezen nebo přerušen z důvodu epidemiologického ohrožení po nařízení
vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice. Informaci o omezení nebo přerušení
provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení rozhodne.
Mateřská škola poskytuje vzdělání distančním způsobem za těchto podmínek:
- při vyhlášení krizového stavu
- při nařízení mimořádných opatřeních KHS nebo plošným opatřením MZd (usnesením vlády ČR)
- z důvodu nařízení karantény KHS
- pokud je z výše uvedených důvodů znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí jedné třídy
Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.
Způsob poskytování distančního způsobu vzdělávání bude stanoven individuálně s ohledem na podmínky
dítěte (zákonného zástupce), a to nejlépe e-mailem, příp. předání výchovně- vzdělávacího obsahu osobně.

Povinnosti zákonných zástupců
Při distančním způsobu vzdělávání je zákonný zástupce dítěte povinen spolupracovat s mateřskou školou na
způsobu předávání vzdělávacího obsahu.
Vzdělávání distanční formou je založeno na komunikaci učitele a rodičů (zákonných zástupců), rodiče svou
zpětnou vazbou předají učitelce informaci o úspěších i neúspěších dítěte v plnění zadaných úkolů.
Vzhledem k tomu, že je předškolní vzdělávání povinné, je nutné absenci dítěte na distanční výuce omluvit
s doložením důvodu, a to nejlépe e-mailem na adresu mskelc@seznam.cz.

Posouzení případného úrazu v době distanční výuky
V době, kdy probíhá distanční výuka a stane se dítěti úraz, není tento úraz považován za školní úraz, protože
mateřská škola nemůže zajistit bezpečnost v jednotlivých domácnostech.
II.

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole
Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou absenci a úplata se
hradí.
Pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo příslušnou
krajskou hygienickou stanicí, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i
v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
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