Dobrý den,
dovoluji si Vás upozornit, že po mé včerejší intervenci Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy právě zveřejnilo na svém webu podrobné informace k aktuálním opatřením
ohledně koronaviru. V tuto chvíli má Pedagogická komora informace již o třech mateřských
školách, které musely být dány do karantény přímo kvůli výskytu koronaviru u dítěte nebo
učitelky (Praha 12, Praha 11, Klecany)… Nadále usilujeme o plošné uzavření
mateřských škol v celé České republice, jak to již učinilo Slovensko nebo Polsko.

MŠMT: NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM KE
KORONAVIRU

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Z webu MŠMT vybíráme…
- Provoz MŠ vláda nezakázala. MŠMT doporučuje provoz přerušit nebo omezit. Vždy záleží
na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem, přičemž rozhodující slovo má
ředitel/ka. Pokud mateřská škola zruší výuku, rodič dítěte má nárok na ošetřovné…
- Zajištění péče o děti zaměstnanců ve zdravotnictví a v jiných důležitých povoláních: Kraj
(Praha) se spojí se zaměstnavateli, určí školy, určí děti a časový rozsah, informuje školy,
zřizovatele a MŠMT . Při nedostatku zaměstnanců možné určit další školy, resp. zaměstnance
jiných škol k výkonu práce v první školy. Škola je povinna vzdělávat (pečovat), zajišťovat
dohled, stravování, evidenci. Skupinky max. 15 dětí, úplata ani za stravování se nehradí,
učitelé mají standardní rozsah přímé pedagogické činnosti.
- MŠMT doporučuje tam, kde to podmínky umožňují, využít nástroje distančního vzdělávání.
O jejich využití rozhoduje ředitel školy…
- Přítomnost pedagogů a nepedagogů ve škole: Zákaz se na ně nevztahuje. Ředitel školy jim
přiděluje práci (například příprava distančního vzdělávání atd.), na základě rozhodnutí
ředitele mohou pracovat z domova (nicméně pokud ředitel rozhodne, musejí zaměstnanci
chodit do školy, například i v případě vzdělávacích kurzů atd). Ředitel také může pedagogovi
určit samostudium, pokud mu práci nepřidělí, jedná se o překážku na straně zaměstnavatele,
a v tom případě dostává zaměstnanec 100 % platu. Je zakázáno dělat ve školách konzultace
pro žáky.
- Třídní kniha: Není povinnost vyplňovat, stačí uvést informaci, že škola byla uzavřena. Je
možné uvádět nástroje distanční výuky.
- Odklad přijímacích zkoušek, státních maturit: Prozatím není jisté, zda se budou zkoušky
konat v řádném termínu, rozhodnuto bude cca do 14 dnů.
- Školní jídelny mohou dál fungovat a připravovat jídlo pro zaměstnance školy, kteří mohou
dál jídelnu navštěvovat. V případě ostatních strávníků (žáků školy či dalších osob) pro ně
může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat do nádob přes okénko, nemohou si je
zkonzumovat v jídelně (tedy například žákům vyzvednou obědy rodiče do jídlonosičů, ostatní
strávníci si odnesou obědy v krabičkách atd.) Přítomnost pracovníků na pracovišti je nezbytné
co nejvíce omezit pro zajištění nezbytného rozsahu činností např. pokud školské zařízení
poskytuje školské služby školního stravování rovněž pro MŠ nebo pro naplnění usnesení vlády

ze dne 15. března č. 219, na základě kterého hejtmani mohou určit školu nebo školské zařízení
pro zajištění péče o děti vybraných profesí (policie, zdravotní služby atd.)
Další aktuální informace naleznete na webu Pedagogické komory:
Návrh na uzavření mateřských škol: https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualnitema-navrh-na-uzavreni.html
Online nástroje pro výuku: https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/03/aktualni-temavyuka-on-line.html
Specializované facebookové skupiny pro jednotlivé vyučovací
předměty: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupinypedagogicke.html
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