
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY U SPLAVU V TŘINCI  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 

 

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se 
kterými se dítě nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko 
šíření onemocnění covid-19.  

 

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské 
zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):  

 

• Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid 
prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné 
osoby atp.  

• Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na 
aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, 
karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění 
zdravotního filtru apod. 

 
OBECNÉ INFORMACE 
 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  
 

- Zákonný zástupce provede aktualizaci telefonních kontaktů a e-mailů na sebe a další 
rodinné příslušníky. 

- Do mateřské školy (dále jen MŠ) vstupuje doprovod dítěte na co nejkratší dobu a 
dodržuje pravidla mimořádných opatření pro daný region. 

- Dítě musí být předáno osobně paní učitelce, která provede ranní filtr (zhodnotí 
zdravotní stav dítěte), nelze, aby dítě přišlo do MŠ samo. 

- Aby bylo možno dodržet hygienická opatření ze strany MŠ (vytírání vstupních 
prostor), je žádoucí, aby dítě přišlo do MŠ nejpozději v 8.00 hodin. Pozdější příchod je 
možný po předchozí domluvě. 

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstoupit. 
- Konání akcí s rodinnými příslušníky bude v tomto školním roce omezeno.  

 
 
 
 
 
 
 
 



HYGIENICKÁ PRAVIDLA 
 
Každá osoba (kromě výjimek) je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, 
a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 
mimořádném opatření MZd. 
 

- Před vstupem do šatny, ve třídě, v umývárnách a v prostorách 1. patra MŠ jsou 
k dispozici dezinfekční prostředky na ruce. 

- V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a 
následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Učitelky na 
nutnost takového postupu děti opakovaně upozorňují.  

- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou: dospělí – papírové ručníky, děti – textilní 
ručníky. 

- V MŠ probíhá pravidelné větrání všech prostor otevřenými okny během celého dne, 
pokud to povětrnostní podmínky dovolují. Za jiných podmínek je minimální frekvence 
intenzivního větrání jednou za hodinu po dobu 5 minut. 

- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  
- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
- Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci 

školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím 
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.  
 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  
 

 Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou 
povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního 
onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické 
osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v 
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je 
vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění 
(objevení) je nutné volit tento postup: 

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě není vpuštěno do třídy za 
podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce (zákonný zástupce má povinnost 
předat dítě osobně učitelce MŠ), 

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve MŠ; neprodleně 
dojde k nasazení roušky, umístění do předem připravené samostatné místnosti v 1. 
patře MŠ a informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné 
vyzvednutí dítěte ze školy.  

- Ve všech uvedených případech MŠ informuje zákonného zástupce o tom, že má 
telefonicky kontaktovat pediatra. 

- V izolaci pobývá osoba až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o 
nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky 
touto osobou i zaměstnancem MŠ. 



- Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 
onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že 
netrpí infekční nemocí.  

 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  
 

- Pokud se prokáže výskyt onemocnění covid-19 v MŠ neprodleně jsou o tom 
informováni všichni zákonní zástupci i zaměstnanci školy. 

- Škola se řídí rozhodnutím příslušné stanice KHS. 
- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným 
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 
ve škole více než poloviny dětí. 

- Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto 
dětí z celé mateřské školy.  

- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.  
- O způsobu distančního vzdělávání budou zákonní zástupci včas informováni na 

webových stránkách školy nebo telefonicky. 
 
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 

- Při výdeji stravy je zajištěna dostatečná hygiena a dezinfekce. 
- Děti si před jídlem vždy umyjí nebo vydezinfikují ruce. 
- V tomto školním roce si děti nebudou sami nabírat polévku ani salát.  
- Příbory dostanou zabalené v ubrousku. 

 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
 

- Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

- Pokud dojde k uzavření MŠ, stanoví ředitel maximální výši úplaty poměrně sníženou 
podle délky omezení nebo přerušení provozu, jeli to více než 5 dnů, i když MŠ 
poskytuje vzdělávání distančně. 
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