
                                                                                                                                                                                            

   

 

 
 

Zápis z online jednání Sekce MŠ Stálé konference ředitelů 
 

konaného v úterý 5. 5. 2020 v 10 hodin 
 

 

Účastníci:    

Počet: 9 

Sekce je usnášeníschopná. 

Seznam přítomných: 

 

P. č. Příjmení, jméno 

1. 
Kovářová Jana 

2. 
Kubiasová Jana 

3. Kuchyňková Eva 

4. 
Luňáková Jitka 

5. 
Pavlas Jiří 

6. 
Savková Irena Johanka 

7. Vagenknechtová Monika 

8. 
Volfová Lenka 

9. 
Vránová Marie 

 
 

Seznam omluvených: 

 

1. 
Podrápská Kamila 

 

 

Program jednání:   

1. Reflexe aktuální situace v MŠ 

2. Zápisy do MŠ 

3. Příprava na znovuotevření MŠ 

4. Aktuální informace z NPI ČR a projektu SYPO 

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

Uložené úkoly s gescí termínem plnění:  

 

Pořadové 

číslo úkolu  

Název a stručný popis úkolu  Termín splnění  Zodpovědnost za 

splnění  

1  Zjistit možnosti pozvání zástupce z Asociace předškolní 

výchovy na setkání sekce 8. 9. 2020. 

 

květen/červen 

2020 

M. Vránová 

3 Formulovat nejasnosti do dotazů směrem k MŠMT. Bezprostředně 

po jednání 

sekce 

Členové sekce MŠ 

 

 

Průběh jednání, další závěry jednání:  

 

1. Na úvod jednání shrnuli všichni členové sekce situaci ve svých školách, jak se chystají 

na znovuotevření MŠ, jak zajišťují veškerá hygienická opatření, jak je situace 

komunikována s rodiči apod. Upozorněno bylo i na skutečnost, že manuál 

k znovuotevření MŠ a ZŠ neřeší blíže problematiku dětí se SVP, speciální MŠ 

zůstanou do konce školního roku zavřeny, i když právě pro rodiče těchto dětí by 

možnost dát dítě do školky, byla velkou pomocí. 

2. Z úvodního kolečka vzešlo několik dotazů, okolo nichž pokračovala další diskuze. 

Otázka č. 1: Jak je to s vyplácením ošetřovného po znovuotevření MŠ? 

Otázka č. 2: Je možné nařídit učitelkám MŠ v době uzavření školek výběr dovolených? 

Otázka č. 3: Ve třídě mohou být pouze 3 pedagogičtí pracovníci, jak řešit případ, pokud 

je ve třídě dítě s trvalým asistentem, 2 učitelky a MŠ by chtěla přijmout do třídy další 

dítě s trvalým asistentem? 

Otázka č. 4: Jak řešit zápis a povinné očkování u hendikepovaných dětí, dětí 

s autismem?  

Otázka č. 5: Jak postupovat při přijímání dětí mladších tří let v návaznosti na nabytí 

účinnosti ustanovení o snižování počtu dětí ve třídách v případě zařazení dětí mladších 

tří let? 

Otázka č. 6: Jak nastavit nošení roušek, aby bylo v souladu s doporučením MŠMT a 

splňovalo potřebné hygienické normy? 

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

 

Do MŠ musí děti přicházet v rouškách, ve školce je ale již podle nového nařízení vlády 

nosit nemusí. Ze zkušeností z dětské skupiny, která byla otevřena i po dobu uzavření 

ostatních MŠ, lze konstatovat, že uhlídat celodenní důsledné nošení roušek je zejména 

u mladších dětí téměř nemožné. Ředitelé tak vnímají skutečnost, že nyní děti ve 

školkách roušky nosit nebudou muset, jako usnadňující pro jejich práci. Na druhou 

stranu ale může nastat problém s pedagogy, kteří spadají do rizikových skupin a kteří 

tak budou vystaveni vyššímu riziku případné nákazy. Ředitelé a následně učitelé budou 

řešit i další otázku, a to fakt, jak dětem vysvětlit povinnost nošení roušek, pokud ji někdo 

bude mít a jiný zase ne (např. doporučení pro provozní zaměstnance).  

Jako vysoce rizikový se taktéž jeví kontakt s rodiči při předávání dětí. Dá se 

předpokládat, že bude spojen s dalšími faktory vycházejícími z dlouhodobého 

odloučení dítěte od MŠ. Děti budou navíc předávány pedagogům, kteří budou chráněni 

rouškami, popř. i štítem – zejména mladší děti své učitele nemusí hned poznat, mohou 

mít strach, předání se tím může ještě více zkomplikovat a prodloužit. 

Závěry a diskuze k otázkám reflektovaly pouze zkušenosti z jednotlivých MŠ, které se 

zakládají na dostupných informacích. Pro jistotu odpovědí je samozřejmě nejvhodnější 

kontaktovat přímo MŠMT, v tomto případě vedoucí Oddělení předškolního 

a speciálního vzdělávání – Mgr. Ivanu Blažkovou (tel.: 234 811 886; e-mail: 

ivana.blazkova@msmt.cz). 

Dotazy by měly být pokládány jednotlivými členy z jejich pozice ředitele konkrétní školy, 

aby to bylo v souladu s postupy SKŘ. 

3. Dalším tématem byly zápisy do MŠ. Členové hodnotili průběh zápisů a upozornili na 

jistou problematičnost s lékařským potvrzením, které se aktuálně nemusí k přihlášce 

přikládat. Je však členy sekce považováno za důležité a diskuze se tak vedla o tom, 

kdy a jak ho budou vyžadovat, i s ohledem na fakt, že podle nařízení od 5 let není již 

očkování u dětí povinné, do 5 let ale ano.  

4. U tématu znovuotevření MŠ byl diskutován manuál vydaný MŠMT, jeho obsah 

a funkčnost. Tato forma vše nechává na řediteli, popř. zřizovateli. Ředitelé aktuálně 

řeší zejména dostatečné zajištění hygienických pomůcek. Dle pokynů by měly být  

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

   

 

 

zajištěny zřizovatelem, pokud to dostal na starost ředitel, měly by mu být uhrazeny 

vydané náklady. 

5. Marie Vránová informovala o prodloužení výběrového řízení do národních a krajských 

kabinetů pro předškolní vzdělávání. Do 31. srpna 2020 lze posílat přihlášky.  

Informační e-mail bude rozeslán na účastníky jednání. Za účelem kvalitního obsazení 

jednotlivých orgánů byli členové vyzváni k šíření informace ve svých regionech. 

6. Předány byly i informace k plánovaným moderovaným diskuzím na aktuální témata, 

které se chystají v rámci aktivity Management, mají nabídnout prostor pro otevřenou 

diskuzi, sdílení dobré praxe a podpořit síťování mezi členy vedení škol. V rámci 

Libereckého kraje proběhne pilotní ověření tohoto konceptu na téma Zápisy do MŠ. 

7. Závěrem jednání byly dohodnuty termíny pro podzimní jednání sekce. Jednání 

proběhne 8. 9. a 10. 11. 2020, 10:00–13:00. Forma jednání (prezenční/distanční) bude 

stanovena dle aktuální situace.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praha 5. května 2020    
Zapsala: Lenka Volfová 
Ověřovatel zápisu: Kamila Podrápská 


