
Dodatek školního řádu č. 3 : podmínky provozu MŠ od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID – 19, na 

základě manuálu vydaného MŠMT a MZČR 

Základní hygienická minima stanovená MZČR (ministerstvo zdravotnictví) 

 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

 Skupinová izolace eventuálně sociální distance 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na 

protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor) 

 Opakovaná edukace 

 V případě mimořádných situací s onemocněním COVID – 19 je škola povinna 

postupovat dle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně MZ. 

 

1. Podmínky zajištění provozu MŠ ze strany personálu školy 

 Dodržovat zásady respirační hygieny (použití jednorázových kapesníků, kašlat 

do kapesníků, nebo rukávů) 

 Omezit vstup cizích osob do prostor školy 

 Omezení aktivit v prostorách vzdělávání, při nichž se pohybuje vyšší počet lidí 

– aktivity budou probíhat v jiném režimu (seznámení zákonných zástupců na 

schůzce školy se zákonnými zástupci) 

 Větrání čerstvým vzduchem několikrát denně 

 Desinfekce ploch, klik, světel – vypínače, ITC, toalet, umýváren virucidní 

desinfekcí vícekrát denně 

 Prané prádla při teplotách nad 60°C 

 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama 

KHS nekontaktuje.  

 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně 

covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím 

roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při 

podezření na nákazu tímto virem.  



 V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které 

byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na 

základě protiepidemického šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé 

situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné 

úpravě způsobu vzdělávání děti zákonné zástupce nezletilých dětí a svého 

zřizovatele. 

  

2. Podmínky zajištění provozu školní jídelny 

 Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je 

důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí 

proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o 

teplotě min. 85 °C.  

 Neumožnit samoobslužný výdej (odebírání příborů z hromadných zásobníků) 

 

 

3. Podmínky zajištění vzdělávání 

 Pedagogové budou věnovat zvýšenou pozornost příznakům infekčního 

onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, dušnost, bolest v krku, 

bolet hlavy, svalů, kloubů, ztráta chuti, čich apod.). Při jejich zjištění je nutné 

volit tento postup!: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – 

dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či 

nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není 

přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto 

skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho 

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; 

pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti 

dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky 

a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k 



jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí dítěte ze školy; v nejkratším možném čase budovu školy.  

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce 

o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

 Mateřská 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 třídy 

dětí s povinným předškolním vzděláváním. (upraveno v ŠVP).  

 Omezení aktivit v prostorách vzdělávání, při nichž se pohybuje vyšší počet lidí 

– aktivity budou probíhat v jiném režimu (seznámení zákonných zástupců na 

schůzce školy se zákonnými zástupci) 

 

4. Dodržování opatření ohledně vzdělávání v MŠ ze strany zákonných zástupců 

 Povinnost zákonných zástupců sdělit (aktualizovat) kontakty (telefonní čísla a 

e-maily) 

 Povinnost zákonných zástupců nosit ve společných prostorách školy zakrytí 

úst a nosu – pokud bude nařízeno MZ z důvodu zhoršené epidemiologické 

situace. 

 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmějí vstoupit do školy. 

 Povinnost zákonného zástupce hlásit škole výskyt infekčních onemocnění (viz 

manuál v MŠ a ŠŘ – dodatek č.1), neprodleně kontaktovat praktického lékaře 

dítěte, který rozhodne o dalším postupu. 

 Povinnost zákonného zástupce vyzvednout dítě z MŠ v co nejkratší dobu při 

zjištění infekčního onemocnění dítěte pedagogem školy. Pedagog zajistí 

izolaci dítěte, neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, který musí 

vyzvednout dítě v nejkratším možném čase a kontaktuje praktického lékaře 

dítěte, který rozhodne o dalším postupu. 



 Dítěti (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. 

 Připravit dětem do osobních prostor v šatně min. 2 roušky v igelitovém obalu 

v případě potřeby (viz školní řád oddíl 11., str. 14 – 15) 

 Pohyb zákonných zástupců v prostorách školy na nezbytnou dobu (v šatnách 

dětí a předání, vyzvednutí dětí ve třídách dle rozpisu: 

 Scházení dětí ze všech tříd ve třídě VČELKY 6.30 – 7.30 hod (dále pak 

ve svých třídách) 

 Rozcházení dětí do 16.00 ze svých tříd od 16.00 – 16.30 – ze třídy 

VČELEK 

 Při vstupu do budovy provádět desinfekci rukou  

 Mytí rukou teplou vodou a mýdlem – 20 – 30 s. 

 Použít desinfekci u vchodu do MŠ 

 

V Jablonci nad Nisou 
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