Rozhodnutí o přerušení
provozu MŠ
ØKdo může rozhodnout o přerušení provozu mateřské školy? Může
taková rozhodnutí učinit ředitel/ka školy nebo je nutné respektovat
vůli zřizovatele?

Rozhodnutí o přerušení
provozu MŠ
Ø Zřizovatel o uzavření přerušení provozu nerozhoduje. Podle § 3 odst. 2
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, platí, že provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po
projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než
stanoveném v odstavci 1 (během prázdnin). Za závažné důvody se považují
organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování
předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu
zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně
poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o
možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního
předpisu v době omezení nebo přerušení provozu.
Ø V kontextu s odst. 1 tohoto ustanovení, kde je uvedeno, že "rozsah omezení
nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se
zřizovatelem", není pochyb o tom, že o uzavření školy vždy rozhoduje ředitel
školy po projednání se zřizovatelem, aniž by musel respektovat nesouhlas
zřizovatele.

Přerušení provozu MŠškolkovné
ØMůže rodič žádat náhradu finanční újmy, která mu vznikne tím, že
mateřská škola přerušila provoz (např. snížení příjmu při čerpání
ošetřovného nebo dovolené či neplaceného volna)?
ØMají rodiče povinnost platit školkovné, pokud se školka dočasně
zavře? Je školkovné placeno v plné výši?

Přerušení provozu MŠškolkovné
Ø Ředitel ani zřizovatel nemají povinnost zabezpečit vzdělávání žáků po dobu
přerušení v jiné MŠ. Rodičům v případě řádně odůvodněného a vyhlášeného
přerušení provozu MŠ nenáleží žádná kompenzace ze strany MŠ ani jejího
zřizovatele.

Ø Úplatu za předškolní vzdělávání v době omezení či přerušení provozu
upravuje § 6 odst. 5 vyhlášky MŠMT. Podle tohoto ustanovení pro
kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské
školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy
výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše stanovené úplaty
stanovené odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu
mateřské školy. Pokud tedy bude MŠ fungovat např. polovinu časového
úseku oproti běžnému režimu, může snížená výše úplaty dosáhnout
maximálně 50 % běžné výše úplaty. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel
mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole neprodleně
po rozhodnutí o omezení provozu.
Ø Rozhodnutí ředitele o snížení nebo prominutí úplaty je obecně možné na
základě § 123 odst. 4 školského zákona. Ředitel je v takovém případě
povinen postupovat nediskriminačně, v obdobných případech obdobně.

Odmítání roušky ve škole
- žák
ØJak má škola postupovat, pokud rodič odmítá, aby jeho dítě mělo ve
škole nasazenou roušku?

Odmítání roušky ve škole
- žák
Ø Od 18.11.2020 byla povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních
škol. Následovaly postupně i další ročníky, byť za určitých podmínek. Výuka v
současné době probíhá převážně prezenčně.
Ø Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost
nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Toto vyplývá z Informace k
provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020, přičemž z tohoto
ustanovení nejsou možné výjimky.
Ø Vzhledem k tomu, že prezenční výuka je povinná, nelze zajistit pro jednotlivé
žáky distanční výuku namísto prezenční. Žák má povinnost účastnit se
prezenční výuky, a to s nasazenou rouškou.
Ø Pokud se žák do prezenčního vyučování nedostaví, musí být zákonným
zástupcem vyučování omluven. Dle § 22 odst. 3 písm. d) ve spojení s § 50 odst. 1
zákona č. 561/2004, školský zákon, má zákonný zástupce povinnost dokládat
důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem, a to do 3 dnů od počátku jeho nepřítomnosti. Na
základě metodického pokynu MŠMT ze dne 11.3.2002 č.j. 10 194/2002-14, čl. II,
odst. 6 zároveň může ředitel školy ověřit věrohodnost zvýšené omluvené
nepřítomnosti. Pokud by byla absence žáka na prezenční výuce příliš vysoká,
nelze ho hodnotit (§ 52 odst. 2 školského zákona).

Odmítání zaměstnance
nastoupit k prezenční výuce
Ø Zaměstnanec – pedagogický pracovník odmítá nastoupit zpět do školy k
prezenční výuce. Odůvodňuje to tím, že patří do rizikové skupiny. Jak v
takovém případě postupovat?

Odmítání zaměstnance
nastoupit k prezenční výuce
Ø Pokud zaměstnanec nebyl lékařem uznán dočasně práce neschopným nebo mu nebylo
nařízeno karanténní opatření, je povinen vykonávat práci podle pracovní smlouvy, a to i
přes svou případnou obavu z nákazy.
Ø Podle § 106 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o které má
důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví,
popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob. Vzhledem k tomu, že pro splnění shora
nastíněných zákonných podmínek k odmítnutí výkonu práce je nutné, aby výkon práce
zcela bezprostředně ohrožoval život či zdraví zaměstnance, je třeba řešit, zda jde
v případě epidemie koronaviru o natolik závažné ohrožení.
Ø Za běžných okolností zákonné podmínky pro odmítnutí práce naplněny nebudou. O jejich
splnění by bylo možné potenciálně uvažovat u značně rizikových skupin osob (např.
u starších lidí se zdravotními problémy, jako je nadměrná obezita či astma), které
vykonávají své povolání s nezanedbatelným rizikem nákazy.
Ø V každém případě bude v podobných situacích vždy nejlepší cestou se na oboustranně
přijatelném řešení (jako např. na výkonu práce z domova, je-li to možné, nebo na
neplaceném volnu či čerpání dovolené) se zaměstnancem vzájemně dohodnout, není-li to
možné, pak je třeba vyhodnotit veškeré okolnosti a v daném případě rozhodnout, zda jde
o odmítání výkonu práce důvodně či nedůvodně, což by mohlo vést až k ukončení
pracovního poměru pro porušení povinností plynoucích z pracovního poměru zvlášť
závažným způsobem.

Rozhodování o organizaci
výuky
Ø Podle Informace k provozu škol, které vydalo MŠMT, platí, že prezenční
výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a
odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
Ředitel školy rozdělil třídy tak, aby výuka splňovala uvedené požadavky.
Zřizovatel pod tlakem rodičů požaduje, aby došlo ke změně organizace. Má
zřizovatel právo takto zasahovat do chodu školy?

Rozhodování o organizaci
výuky
ØPodle § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona je to ředitel školy, kdo
stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení.
ØTaké Informace k provoz škol uvádí, že rozdělení tříd školy na 2
skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci
školy, počtu tříd apod.
ØJsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy
pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být
přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas
vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje
ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
ØO organizaci výuky a rozdělení tříd pro prezenční výuku tedy
rozhoduje ředitel školy.

Nahrávání on-line výuky
ØJe v pořádku a v souladu s právními předpisy, když ředitel školy nařídí
nahrávání on-line výuky, aby měl kontrolu na touto výukou, měl
důkaz v případě sporu s rodiči apod.

Nahrávání on-line výuky
ØDistanční výuka musí být posuzována podobně jako prezenční.
ØStejně tak jako není možné instalovat všude kamery při prezenční
výuce, není možné bez dalšího nahrávat on-line výuku.
ØMŠMT uvedlo, že on-line výuku je možné nahrávat pouze v případě
dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a
násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze
pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Dokumenty vzniklé během
distanční výuky
ØJak má škola naložit s dokumenty a datovými soubory, které obsahují
osobní údaje jak vyučujících, tak žáků? Může se jednat o fotografie
vzniklé jako printscreeny obrazovek, které dokazují účast žáků na
výuce, audiovizuální záznamy z hodin pořízené vyučujícími,
podkladové materiály, domácí úkoly nebo písemné zkoušky.

Dokumenty vzniklé během
distanční výuky
Ø Jestliže škola používá vlastní nástroje instalované na vlastním hardware ve své vlastní síti
a vstupní data a dokumenty jsou ukládány do jejího vlastního úložiště nebo adresáře
složek, řídí se pravidla výmazu těchto datových souborů a dokumentů podle skartačního
řádu školy.
Ø Jiná je situace v případě, že škola využívá cloudové nástroje. Může se jednat o cloud
provozovaný zřizovatelem nebo menším poskytovatelem cloudového úložiště.
Ø Nejrizikovější je situace, kdy škola využívá komerční cloudový nástroj (případně i datové
úložiště) veřejného poskytovatele. Škola má nad datovými soubory fakticky omezenou
kontrolu.
Ø Proto by škola měla výstupy z výuky co nejdříve přesunout z cloudových nástrojů
veřejného poskytovatele do zabezpečeného úložiště školy nebo alespoň do dočasného
úložiště, které dostane vyučující k dispozici (např. externí disk).
Ø Soubory nebo dokumenty, které vznikly při on-line výuce nejsou považovány z pohledu
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů za nijak
výjimečné materiály. A i pro naplnění povinností správce podle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) jim musí být přiřazena doba uchování a doba skartace
(vymazání). Platí tu více než kdy dřív, že skartovat se musí nejen dokumenty listinné, ale i
ty elektronické.

Požadavek na zapnutou
kameru žáka
Ø Je v souladu se zákony požadovat, aby žák měl při distanční výuce zapnutou
kameru?

Požadavek na zapnutou
kameru žáka
Ø Z vyjádření ÚOOÚ vyplývá, že požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je
důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů
žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve
veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena
na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Ø Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat
podmínky výuky ve třídě.
Ø V případě, kdy je žák technicky vybavený webovou kamerou, učitel může po
žákovi legitimně požadovat, aby ji měl při on-line výuce zapnutou.
Ø Mělo by být upraveno ve školním řádu.

Chronické onemocnění žáka
ØPodle informací na stánkách MŠMT u chronicky nemocných
dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a
kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným
zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se
jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické
onemocnění). Někteří lékaři však odmítají toto potvrzení vydávat.

Chronické onemocnění žáka
Ø MŠMT na svých webových stránkách skutečně uvádí, že u chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či
alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně
jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické
příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je
dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud
výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí
vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.
Ø Obdobné znění obsahuje manuál pro školy, který byl vydaný na začátku školního roku –
„Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,
kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u
dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců
školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb)“.
Ø Doporučení ministerstva zdravotnictví je však jiné. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických
dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k
dítěti/ žákovi ve škole/ školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i
možné projevy respirační nákazy dětí ve škole. V případě, že má dítě chronické respirační onemocnění,
jako je například astma, alergická rýma apod., rodič předloží škole čestné prohlášení, případně kopii
zprávy z poradny. Takto lze předcházet zbytečným návštěvám v ordinacích lékařů jen kvůli vystavení
potvrzení.

Možnost zakázat mobilní
telefony
ØJe možné úplně zakázat používání mobilních telefonů ve škole nebo
může být zákaz omezený pouze na vyučovací hodinu?

Možnost zakázat mobilní
telefony
Ø S účinností k 11. 7. 2020 byl zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
vložen do § 30 odst. 3, podle něhož platí, že „Školní řád nebo vnitřní řád
může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných
elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich
používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.“
Ø Ředitel školy tedy již může přistoupit k zákazu mobilních telefonů nebo
jiných elektronických zařízení dle svého uvážení. Tento zákaz však musí být
uveden ve školním řádu, který musí schválit školní rada nebo ve vnitřním
řádu.

Potvrzení od lékaře
v žádosti o přijetí do MŠ
Ø Je v pořádku, když žádost o přijetí do MŠ obsahuje i požadavek na potvrzení
lékaře o zdravotním stavu dítěte?

Potvrzení od lékaře
v žádosti o přijetí do MŠ
ØMŠMT uvedlo, že podmínky pro zápis a přijetí dítěte do mateřské školky stanovuje ředitel
mateřské školy. Aby bylo možno zohlednit požadavky podle § 34 odst. 3 školského zákona,
musí být k dispozici základní údaje o dětech (jméno, příjmení, datum narození, místo
trvalého pobytu) a jejich zákonných zástupcích (jméno, příjmení, místo trvalého pobytu,
případně jiná doručovací adresa).
ØDále je třeba odlišit, zda se jedná o předškolní vzdělávání nepovinné nebo povinné (§ 34
odst. Věta první školského zákona); v takovém případě je zákonnou povinností znát i údaje o
tom, že (zda) se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování podle § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů – taková podmínka je nezbytná již pro přijetí (resp. bez očkování
dítě nelze přijmout).
ØMateřská škola může samozřejmě vyžadovat i jiné osobní údaje, pokud je pro jejich
zpracování naplněn některý ze zákonných důvodů pro zpracování podle čl. 6 odst. 1
Obecného nařízení.
ØPro průběh vzdělávání dítěte se speciálními potřebami je důležité, aby se škola mohla
připravit a přizpůsobit výuku, provést potřebné stavební úpravy, snížit počet dětí či žáků ve
třídě apod.
ØAni v těchto situacích však není možné potvrzení lékaře požadovat automaticky u všech
žádostí u přijetí.

Výpověď pro nadbytečnost
Ø Jaké podmínky je třeba splnit, aby výpověď pro nadbytečnost byla v souladu
se zákonem?

Výpověď pro nadbytečnost
Ø Jedním z možných důvodů pro výpověď ze strany zaměstnavatele je podle §
52 písm. c) zákoníku práce tzv. nadbytečnost (stane-li se zaměstnanec
nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného
orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizačních změnách).
Ø Musí tedy být splněny tři podmínky:
• přijetí rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení,
snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o
jiných organizačních změnách,
• nadbytečnost zaměstnance,
• příčinná souvislosti mezi rozhodnutím o změnách a nadbytečností
zaměstnance.
Ø Je třeba upozornit, že pokud při návratu zaměstnankyně/zaměstnance z
rodičovské dovolené nemá zaměstnavatel k dispozici odpovídající místo,
protože byl přijat jiný zaměstnanec, nejedná se o nadbytečnost, ale o
špatnou personální politiku zaměstnavatele.

Sdružení místních samospráv ČR
obhájce existence a rozvoje každé obce
www.smscr.cz

