Materiály z MŠMT k otevírání škol
INFORMACE
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
Dobrý den,
v souvislostí s postupným otvíráním škol vám posíláme info materiály, které školy dnes
obdržely přímo z MŠMT.
Jakkoliv je těch textů hodně a jsou místy velmi podrobné , tak potvrzuji, že mezi námi a
MŠMT proběhlo několik jednání v této věci a je to výsledek toho co je aktuálně možné.
MŠMT se snažilo podrobně vysvětlit a zdůvodnit, některé věci akceptovali i z naší strany
(velký a zásadní vliv zde má min. zdravotnictví). Některé věci zde již nenajdete - jako např.
povinnost roušek pro děti v MŠ, naopak zde jsou malotřídky bez velkých omezení. Často
diskutované testy z přední části nosu prováděné ve školách obhajují z důvodu validity a
věrohodnosti. Nejsme sami, kdo máme s tímto způsobem odběru velký problém - zvláště u
malých dětí. MŠMT to vnímá a doufám, že další várka testování bude řešena jinak.
Důvodem rotace je kromě toho co čtete v novinách také snaha řešit již dopředu situace, kdy
část rodičů testování odmítne a děti zůstanou doma - školy reálně nemohou dělat vedle sebe
současně jak výuku prezenční tak distanční - rotací je mimo jiné zajištěno to, že ti co zůstanou
doma se přece jenom co 14 dnů učit budou. Prosím vezměte to jako další z argumentů.
Pokud jde o to, které okresy budou, či nebudou otevřené klíčem je hodnota 7denní incidence
(kumulativní počet případů za 7 po sobě jdoucích dnů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel) pokud bude dvojnásobně vyšší, než bude celková hodnota 7denní incidence v ČR k otevření
nedojde.
Informace Vám posílám zejména pro info, abyste měli jistotu, že metodika ze strany MŠMT
zpracována je, ředitelé ji mají a byla zpracována tak , že pokrývá naprostou většinu situací.
Není potřeba , abyste to podrobně studovali, ale považuji za důležité, aby starostové mezi
řadou mediálních zpráv měli dostupné "tvrdé" informace. Závěrem - jistě si mnozí můžeme
myslet , že to má řadu much, ale je to mnohem lepší než nic a snad je to opravdu začátek
návratu zpět.
Současně s otevřením, školy dostanou přímo z MŠMT testy a další pomůcky. Tyto jsou
poskytovány formou věcného daru přímo škole a obec o nich nemusí účtovat (vykazuje je
přímo škola a také jsou pouze pro školu určeny). Jak SMS ČR, tak SMO jsme upozornili na
nutnost dodržet postup dle zákona č. 250/2000 a zákona o obcích. MŠMT přišlo s výkladem
Ministerstva financí - viz přiložený odkaz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemnirozpocty/metodicka-podpora/2021/prijeti-daru-osobnich-ochrannych-pomucek-40539. Pokud
to nechcete studovat, prosím podívejte se do zřizovací listiny vaší školy , školky. Pokud zde
máte např. větu:" Je oprávněna nabývat pro zřizovatele movitý majetek včetně finančních
prostředků bez jeho předchozího souhlasu", či jinou řešící stejnou věc, tak nic dělat nemusíte.

Pokud tuto možnost zřizovací listina nemá, nebo je zde nějaké omezení doporučuji vám udělit
škole souhlas s přijetím daru (starosta, případně rada) - a to jak pro případ testů tak,
respirátorů a jiných pomůcek souvisejících s řešením situace spojené s COVID 19.
Otevření je důležité jako signál i proto , že v době zápisů něketří rodiče začínají spekulovat o
odkladech pro své děti protože je lépe být ve školce než u prvňáka na distatnční výuce (reálné
dotazy z terénu) - toto je nebezpečí, které by se promítlo i u na nás jako zřizovatelů školek
- přeplněné školky a nenaplněné I. třídy. Zatím nemáme naštěstí signál, že by šlo o plošný
jev.
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