Vedení školy reaguje na dotazy rodičů

Vážení rodiče,
obdrželi jsme dotazy ohledně činnosti mateřské školy v době od jejího uzavření, poskytování
distančního vzdělávání a možnosti nošení či nenošení roušek po znovuotevření.
Předpokládám, že se v současné mimořádné situaci jedná o informaci žádanou a děkuji za
příležitost nastínit Vám touto formou složitou situaci, nemající v historii českého školství
obdoby.
Světová pandemie zasáhla téměř všem lidem výrazně do běžného pracovního i
osobního života. O neustále se ze dne na den měnících nařízeních, pokynech a opatřeních
nejvyšších státních orgánů ani nemluvě. Mateřská škola byla uzavřena rozhodnutím
zřizovatele od 16. března 2020 na dobu neurčitou z důvodu šířící se pandemie a jistě si
vzpomenete na vyjádření vlády, ministrů, epidemiologů a dalších odborníků, kteří také
předpovídali, že se školy v tomto školním roce neotevřou vůbec. Informovanost vhledem ke
školám a jejich zřizovatelům byla až nedostatečná.
Od 16. března do 26. března zadávala práci učitelkám mateřské školy paní zástupkyně
(jednalo se zejména o práce, které není možno zcela realizovat za běžného provozu) a
uskutečnili jsme rovněž ve školce pedagogickou radu. Na základě naprosté nejasnosti dalšího
průběhu aktuálního školního roku jsem na pedagogické radě rozhodnul o nařízení samostudia
v období od 26. března 2020 do 9. dubna 2020. Samostudium obnáší studium, DVPP či
tvorbu dokumentace dle potřeb organizace – legislativa, BOZP, ŠVP aj. a také samostudium
dle vlastního zájmu zaměstnance. V návaznosti na samostudium jsem určil zaměstnancům
mateřské školy čerpat 15 dní řádné dovolené od 14. dubna do 5. května 2020. K úplnému
čerpání nakonec nedošlo, dovolenou jsem pedagogickým zaměstnancům zkrátil do 30. dubna
na základě oznámení záměru zřizovatele na radě městyse dne 29. dubna o urgentním
znovuotevření mateřské školy. Tento „model“ samostudia v kombinaci s dovolenou po nás
začaly později využívat další školky v okolí. Jedním z důvodů výše uvedeného čerpání
samostudia a dovolené byl také ohled na prodloužený prázdninový provoz mateřské školy.
V tomto roce předpokládáme kratší uzavření provozu školky než obvykle (tj. pouze na 2-3
týdny).
Nošení a nenošení roušek je téma velice složité. Opatření MZ Č. j: MZDR
15757/2020-10/MIN/KAN (bod I., odstavec 1, písm. b) připouští výjimku z povinného nošení
ochranných prostředků dýchacích cest pro děti starších 2 let a mladších 7 let v mateřské škole
při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje
dětská skupina. Opatření ruší tuto povinnost, nikoliv možnost ochranné prostředky používat.
Pokud se toto interní rozhodnutí organizace učiní z opodstatněného důvodu, kterým je
zejména zdraví a bezpečnost všech dětí a zaměstnanců, učinit jej lze. Vydal jsem tedy
doporučení rodičům vybavit dítě ochrannými prostředky dýchacích cest z důvodu zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zaměstnanců (rovněž z důvodu, že se aktivit ve skupinách
mohou zúčastnit osoby, jež spadají do rizikové skupiny z hlediska onemocnění COVID – 19).

Někteří lidé, své zaměstnání skutečně volí jako své poslání (příkladem jsou paní
učitelky v MŠ). Nikdo však při této volbě nemohl předpokládat, že nastane pandemie, která
může výrazně ohrozit na zdraví děti svěřené do jejich péče a zodpovědnosti (vaše děti), je
samotné a osoby, s nimiž jsou v kontaktu. Pochopte proto, prosím, obavy, nejistotu a
psychický tlak, kterému jsou teď zaměstnanci mateřské školy vystaveni a požádám Vás o
shovívavost a nápomoc. Dovolím si upozornit, že by mohla nastat nepříjemná situace, kdy by
onemocněl pedagogický kolektiv mateřské školky a my ji z personálních důvodů byli nuceni
opět uzavřít na dobu neurčitou.
Dotaz týkající se přípravy a vzdělávání předškolních dětí s ohledem na nástup do
základní školy je podnětný. V prvních dvou týdnech po uzavření mateřské školy jsme
samozřejmě tuto problematiku na pedagogické radě probírali, věděli jsme také o zájmu (i
nezájmu) některých maminek o tento způsob „výuky“ a dohodli se, že distanční vzdělávání
začneme poskytovat ihned po čerpání mnou určené dovolené. K realizaci distančního
vzdělávání vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nedojde. Od 4. května jsme připravovali
vše potřebné k otevření mateřské školy. Opět musím připomenout, že mateřská škola do 29.
dubna neobdržela žádné oficiální informace o tom, kdy a za jakých podmínek se bude uvádět
do opětovného provozu.
V kontextu všech komplikací, omezení, nepříjemných situací a tlaku, který je na nás
všechny vyvíjen, je příjemné pohlédnout i na pozitivní stránku věci. Rodiny společně trávily
spoustu času a hlavně maminky věnovaly svým dětem neocenitelné penzum pozornosti a
péče, které by za normální situace v dnešní moderní společnosti nebylo reálné. Věřme, že
společnými silami potáhneme za jeden provaz a všechny nepříjemnosti překonáme. Budete-li
mít další podnětné dotazy, neváhejte se tázat pedagogů v čele s paní zástupkyní mateřské
školy, která je odborníkem na problematiku předškolního vzdělávání. Děkujeme za Vaši
přízeň.
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