UZAVŘENÍ MŠ
Vláda plošně uzavřela MŠ od 1. 3. do 21. 3. 2021.
Otevřeny budou určené (vybrané) školy pro děti ve věku 2-10 let, jejichž
zákonní zástupci jsou:
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních
úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy
nebo školského zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění
funkce prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.
Hejtman kraje může určit další okruhy zaměstnanců (podle místních potřeb).
ZDROJ:
Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27.
února do 21. března
Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných
pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března

OŠETŘOVNÉ
Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření. Rodiče o ošetřovné
žádají zde.
Ošetřovné činí 70% denního vyměřovacího základu.
Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde.

DISTANČNÍ VÝUKA

Na webu ministerstva školství je uvedeno, že metodika ke vzdělávání dětí
distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

CO JE TO DISTANČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A PRO KOHO JE

Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona. Jednoduše řečeno jde
o vzdělávání na dálku, které může mít mnoho podob. (Jak by mělo v MŠ vypadat
zákon neuvádí.)

KDY VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény
za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY.
Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím,
střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce.

KOHO VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?
Pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

JE DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI POVINNÉ?
Ano. (Alespoň to tak zákonodárci předpokládali, i když má zákon mnoho
nedokonalostí.) Ovšem znovu opakuji – pouze pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.

JAKÝM ZPŮSOBEM VZDĚLÁVAT DISTANČNĚ?

Jak má distanční vzdělávání reálně v praxi probíhat, zákon neuvádí. Říká pouze, že
„způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola
podmínkám dítěte„.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
V MŠ individuální konzultace nejsou povolené.
ZDROJ: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od
27. února do 21. března

