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Vážení rodiče, 

začátkem školního roku bych Vás chtěl informovat o provozu školy ve školním roce 2020/2021 

vzhledem ke COVID-19 (viz příloha Manuál MŠMT). 

 

Zahájení provozu MŠ 

 Provoz mateřské školy bude zahájen 1. 9., provozní doba 7:00 – 16:00. 

 Výchovně vzdělávací proces probíhá standardním způsobem, včetně režimu 

pro předškoláky (minimální setrvání v MŠ 8:00 – 12:00, nevztahuje se na děti 

v adaptačním období). 

 

Zahájení prezenční výuky ZŠ 

 Výuka bude zahájena 1. 9.  V tento den bude výuka do 9:00, pro přihlášené do školní 

družiny bude možná přítomnost do 15:00, pokud má žák přihlášen oběd. Žáci bez 

přihlášeného oběda odchází nejpozději ve 12:00. Na podrobnostech se domluvte s třídními 

učiteli. 

 Následující dny výchovně vzdělávací proces probíhá standardním způsobem. 

 

Příchod do školy a odchod ze školy (MŠ i ZŠ) 

 Není potřeba přinést podepsané čestné prohlášení. Není třeba mít roušky. 

 Při předání dítěte podepíšete seznámení s pokyny MŠMT, postup KHS a pokyny ředitele 

školy. 

 Pokud je dítě alergik a projevy alergie jsou podobny známým příznakům Covid, je nutné 

donést potvrzení od lékaře.  

 Předávání dítěte probíhá u vchodu do školy (prosím zákonné zástupce a zmocněné osoby 

k vyzvedávání dětí a žáků, aby setrvávali ve škole po nezbytně nutnou dobu). Individuální 

konzultace si domlouvejte předem s učiteli (viz kontakty na webu školy). 

 Pokud se u Vašeho dítěte objeví příznaky nemoci (rýma, kašel, skelné oči, teplota apod.), 

ponechejte si jej doma. Prosím o důkladné přečtení letáku PLATNÝ POSTUP KHS. 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19. 

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 

„oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro 

něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest 

hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům 

věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do 

budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho 

zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce dítěte či žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a 
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informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, 

postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte/ žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

ze školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Distanční vzdělávání 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole. Povinnost poskytovat tímto 

způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje i na naši základní školu. 

U dětí mateřské školy se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

 

Úplata za pobyt v MŠ 

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy, stanoví ředitel 

školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 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. 

 

Prosíme o důkladné pročtení všech dokumentů, které jsou přílohou tohoto dopisu. 

 

Na případné dotazy Vám odpoví zástupci ředitele:  

Štolcova (ZŠ) Mgr. David Drápela, tel. 775 334 472, drapela@autistickaskola.cz; 

Lomená (MŠ i ZŠ) Mgr. Silvie Skýpalová, tel. 608 083 349, skypalova@autistickaskola.cz. 

 

Přeji Vám pokud možno klidný začátek školního roku a hlavně pevné zdraví. 

 

            
V Brně 28. srpna 2020      Mgr. Tomáš Musil 

 

Přílohy: 

Platný postup KHS 

Manuál MŠMT 
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