
Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 750 

 

Dodatek č. 5 ke Školnímu řádu mateřské školy č. j. 95/2017 (váže se k dodatku č. 4- 

stanovení hygienických a protiepidemických pravidel provozu MŠ ) 

 

Rámcová pravidla pro zajištění  stravování 

 školní stravování probíhá  dle běžného stanoveného režimu za zvýšených 

hygienických opatření dětí i zaměstnanců školy  

 před jídlem a po jídle si každé dítě umyje ruce a poté osuší buď pod 

vysoušečem, nebo jednorázovými papírovými ubrousky  (popř. ručníkem)  

 není umožněna běžná samoobsluha dětí, děti jsou  obslouženy personálem 

MŠ, špinavé nádobí si děti odnáší samy  

 provozní pracovnice používají při přípravě a výdeji jídla a pitného režimu 

ochranné pomůcky nosu a úst, rukavice, dezinfekční prostředky před a po 

výdeji a též po manipulaci se špinavým nádobím  

Při uzavření MŠ:  

 v případě omezení nebo uzavření MŠ vzhledem k  mimořádným opatřením 

(vlády ČR, KHS atd.), nebude- l i provoz školní jídelny přerušen, mohou si 

zákonní zástupci dětí s povinným předškolním vzděláváním  obědy za 

dotovanou cenu odebírat jako jídlo s  sebou ve výdejně mateřské školy 

v době výdeje stravy do jídlonosičů  

 zařízení bude nadále sloužit pro stravování zaměstnanců  

 pokud ze závažných organizačních nebo jiných důvodů nelze provoz 

školního stravování zabezpečit, bude přerušen  

(v obou případech budou zákonní zástupci informováni)  

Distanční způsob vzdělávání  

 MŠ poskytuje povinné vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v 

MŠ více než poloviny dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Ostatní děti, které 

budou přítomné v MŠ a plní povinné předškolní vzdělávání, pokračují v prezenčním 

předškolním vzdělávání. 



Distanční výuka: 

Vzdělávání je přizpůsobeno podmínkám rodičů – probíhá formou off-line 

- 1x týdně (v pondělí) zasíláním materiálů dle tématu emailem, rodiče posílají 

průběžně vypracované úkoly 1x týdně emailem zpět (nejpozději však do pátku) 

- dítěti pracovní listy v domácím prostředí zakládají, po návratu do MŠ je dítě 

přinese 

- v případě, kdy není možná komunikace elektronicky, probíhá předávání materiálů 

/úkolů/ osobně za přísného dodržení hygienických opatření 

- dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zadávány (posílány) úkoly dle 

jejich IVP, popř.  jsou zapůjčeny kompenzační pomůcky do domácího prostředí 

 zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 

vzdělávání, docházelo řádně do školy nebo aby se vzdělávalo distančně. Zanedbává-li 

péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského 

zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ). 

 

V Šardicích dne 3. 3. 2021                             Iva Lesovská  

                                                                 ředitelka MŠ  
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