
DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU (Covid – 19) 

Aktualizace: 24. 9. 2020  

MŠ informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance 

školy, děti a jejich zákonné zástupce. 

MŠ upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

MŠ omezuje konání aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu 

nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (kroužky, kulturní akce apod.) v 

závislosti na aktuální epidemiologické situaci. 

Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách MŠ a nesouvisí se vzdělávacím 

procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt 

účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi a zaměstnanci školy.  

Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných 

prostor.  

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. 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

U vstupu do budovy MŠ je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou s dávkovačem. Zákonní 

zástupci se v prostorách MŠ pohybují výhradně na dobu nezbytně nutnou, se zakrytými ústy 

a nosem. U vstupu do prostor MŠ jsou povinni dezinfikovat si 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 v MŠ. Škola na nutnost takového 

postupu opakovaně upozorňuje. 

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních 

využívaných prostor MŠ, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání tříd se provádí 

opakovaně, krátkodobě a intenzivně.  

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – v mateřské škole lze používat textilní ručníky.  

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.   

Je kladen důraz na dezinfekci (několikrát denně) povrchů nebo předmětů, které používá větší 

počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, 

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním 

prostředkům.  

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů.  

Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu 

minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve 

vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci 

okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo 

na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve 

vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.  

Škola je vybavena:  

Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na 

koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla 

být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  

Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 

průběžného doplňování do dávkovačů.  

Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v 

případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19. 

Přiměřeným počtem roušek– pro děti (2ks vlastní zdroje) a zaměstnance školy s podezřením 

na výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve 

společných prostorech školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky).  

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU  

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf. 

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace. v rámci systému 

semafor.  

 



KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 

„oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit 

pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).   

MŠ 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 věnuje jim zvýšenou míru 

pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento postup: 

➢ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě učitelka od zákonného zástupce 

nepřevezme 

➢ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti od ostatních 

přítomných v MŠ a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí dítěte 

➢ zákonný zástupce by měl telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším 

postupu  

V izolaci pobývá dítě do doby převzetí zákonným zástupcem.  Při péči o dítě podezřelé z 

nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky. Prostor izolace je dobře udržovatelný a 

dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je zde přístup k umyvadlu na mytí rukou s 

přívodem tekoucí pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na 

jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce a toaleta, která v době využití izolace není 

používána dalšími osobami.  

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu 

obecně považována hodnota do 37 °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.   

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.   

 

 



VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 

epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických 

opatřeních.  V případě, že se vedení školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, 

kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 

místně příslušné KHS.  

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. Při 

svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným 

opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více 

proměnných – např. velikost školy, členění objektu, počet dětí ve třídě apod. 

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých dětí 

a svého zřizovatele. 

 

Příloha: Distanční vzdělávání v MŠ (Směrnice čj. 71/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMĚRNICE  čj. 71/2020  

COVID – 19: Distanční vzdělávání v MŠ 

➢ Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé 

mateřské školy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

➢ U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci 

třídního učitele a rodičů. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na 

společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, 

pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé 

prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají 

jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.   

➢ V případě realizování synchronní on-line výuky (pro udržení sociálního kontaktu a motivaci) 

postačuje 1 on-line setkání třídního učitele s dítětem týdně. To však za předpokladu, že 

rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení.  

➢ Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání 

probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP MŠ, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu 

vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. 

rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a jsou 

zveřejněny na webových stránkách školy (ŠVP). Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na 

dodržování autorských práv.  

➢ Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická 

příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě 

deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity 

individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, 

sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních 

vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem je nejen nabídka rozvojových aktivit 

pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám 

konkrétního dítěte.  

Odkaz: 

  ČT Edu pro předškolní děti: https://t.ly/z5va  

 NÚKIB, E-kurz Vanda a Eva v online světě: https://t.ly/mwH2 

  NPI ČR, Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou: https://t.ly/3DPK 

 

https://t.ly/z5va
https://t.ly/mwH2
https://t.ly/3DPK

