Informace k otevření MŠ a ZŠ
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
Na včerejší videokonferenci hejtmanky se starosty obcí s rozšířenou působností byly mimo jiné
projednávány i dotazy k otevírání škol. Odbor školství, tělovýchovy a mládeže sděluje postupně
informace, které jediné jsou dostupné, přesto včera i dnes bylo dalších mnoho dotazů. Některé z nich
byly obratem přeposlány na MŠMT, ale odpověď zatím nemáme.

Vedoucí OŠMT. Ing. Hana Šímová proto zpracovala informace, které Vám na její žádost touto cestou
předáváme pro potřeby vedoucích odborů školství na obcích.

V současné době je stále nouzový stav do 30.4.2020. Pokud bude prodloužen, platí režim krizových MŠ a
ZŠ, otevřených pokynem hejtmanky. Pokud nebude prodlužen, tento režim krizových MŠ a ZŠ by zřejmě
skončil, děti a žáci by šli již do svých MŠ a ZŠ, kde jsou zapsané.
MŠ nebyly žádným rozhodnutím vlády uzavřeny, uzavřel je zřizovatel svým rozhodnutím (rada obce
vykonává zřizovatelské funkce). Pokud by skončil nouzový stav a nebyly otevřeny mateřské školy, zákonný
zástupce by již nemohl pobírat ošetřovné při péči o děti, až do doby, kdy otevře MŠ a dítě nastoupí do
MŠ a zák. zástupce nastoupí do zaměstnání.
Je na zřizovateli MŠ, zda MŠ a kdy otevře. Otevřít musí opět alespoň usnesením rady obce.

ZŠ se otevírají dle nařízení vlády dnem 25.5.2020, pouze pro 1. stupeň ZŠ, kdy docházka je dobrovolná.
Zde, pokud žák nenastoupí, bude rodič i nadále pobírat ošetřovné, až do doby, kterou stanová vláda svým
rozhodnutím. Poslední veřejné datum byl 8.červen 2020.
Žáci druhého stupně mají možnost konzultačních či třídních hodin v ZŠ od 1.6.

Otázka pedagogů v MŠ a ZŠ – je doporučeno ze strany MŠMT, aby pedagogové vyššího věku zvážili návrat
do školy z důvodu zdravotního rizika. Zde je nutné, aby ředitel školy posoudil potřebnost takového
pedagoga ve škole či jej pověřil jiným výkonem nepřímé činnosti z domova zajistil tak jeho zdravotní
bezpečnost. Takovému pedagogovi jde v tomto případě plný plat. Pouze pokud by pedagog byl lékařem
označen za zdravotně nezpůsobilého, což by písemně doložil svému zaměstnavateli, tedy škole, by šlo o
proces nemocenské.

Do 30.4.2020 stále avizuje MŠMT odeslání manuálů a metodik přímo na všechny školy s návrhem postupů
pro zajištění procesu a fungování znovuotevření škol.
Nelze předjímat změnu dosavadních informací, které z MŠMT jsou, ale jinými kraj nedisponuje.

V případě potřeby administrativních procesů je možné na odbor školství KÚ odeslat dotaz meilem na
adresy simova@kraj-jihocesky.cz, tomanoval@kraj.jihocesky.cz, dominovam@kraj-jihocesky.cz .

V současné době je potřeba řešit také prázdninový provoz mateřských škol. V souladu s § 3 odst. 1
vyhlášky 1č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů lze provoz mateřské školy podle místních
podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah
omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve
spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky
předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo
přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na
přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem, což je skoro k 30.4.2020.
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