
         Mateřská škola Chotěboř Březová 272, okres Havlíčkův Brod 

Nařízení ředitelky školy k zajištění ochrany zdraví  a bezpečnosti dětí  , 

zaměstnanců ve vztahu k onemocnění 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.   

Kompetence školy   -  dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, 

nevpouští do budovy, do třídy  nemocné osoby atp. 

 Kompetence Krajské hygienické stanice Jihlava  -  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  

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. 

Obecná pravidla mateřské školy 

1, Při zahájení školního roku   zajistí učitelky  aktualizaci kontaktů   na zákonné  zástupce dětí  

(telefonní čísla a e-maily), ředitelka na zaměstnance.  

2, Ředitelka po dohodě se svými zástupci určí ve školkách místo , kde se budou zveřejňovat aktuální 

informace  pro zákonné zástupce a pro zaměstnance . Po   obdržení informace  od zákonného 

zástupce o nemocnění dítěte nemocí covid -19 hlásí učitelky bez prodlení  ředitelce školy  . 

Zaměstnanec  též hlásí bez prodlení výskyt onemocnění  ať už u něho samotného či v rodině.  

3, Paní učitelky opakovaně a prokazatelně   zdůrazňují  dětem  zásady osobní a respirační hygieny - je 

nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si 

umýt ruce. Pro zaměstnance pedagogické, provozní  – připomenutí pravidel na poradách školy. 

4,   Osoby ( děti, rodiče, zaměstnanec)  s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy, třídy  

vstoupit. V případě návratu dítěte do mateřské školy po respiračním, průjmovém, infekčním   

onemocnění rodiče prokazatelně doloží , že dítě může do kolektivu. Neznamená to však, že když 

osoba  během dne ,,běžně“ zakašle, kýchne  nebo smrká, nemůže být v kolektivu. Učitelka může však 

při ranním filtru dítě odmítnout a požadovat od rodičů  potvrzení  od lékaře o zdravotním stavu 

dítěte. Osoby, trpící alergií či chronickou nemocí předají ve třídách potvrzení od lékaře, zaměstnanci  

ředitelce školy. V případě plánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole hlásí rodiče dopředu 

učitelce ve třídě. 

5, Žádáme rodiče  , aby počet osob doprovázející děti do mateřské školy  a z mateřské  školy byl 

omezen na minimum.   



6, V budovách škol  omezíme   s dětmi  aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího 

programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní 

akce více tříd či škol) .Popřípadě konat tyto aktivity ve venkovním prostředí. 

  

HYGIENICKÁ PRAVIDLA  

A, U vstupů do budovy školy, v umývárnách , ve třídách na stole učitelky , u tělocvičny, v kuchyních  

jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem, kde je popis účinné  látky. 

B, Rodiče před vstupem do budovy použijí dezinfekci. Děti a zaměstnanci  si v co nejkratším čase po 

příchodu do budovy  každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v 

dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu 

svého pobytu ve školce. K osušení rukou požíváme  jednorázové ručníky nebo  látkové ručníky, které 

jsou odděleny individuálně přepážkami. 

C, Všechny prostory ve školce intenzivně větráme , a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je 

nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Zejména šatny 

větráme před příchodem dětí a průběžně celý den – zajišťují uklízečky po domluvě s učitelkami. 

D, Úklid a dezinfekci hygienických zařízení provádí určení zaměstnanci školy.   Vyprazdňování 

odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  Úklid povrchů a ploch se provádí na 

mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.   Zařízení, které  používá 

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

splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce)se provádí dle potřeby i několikrát denně. 

Vyhýbáme se prostředkům, které způsobují alergie.   Praní prádla zajišťuje mateřské škole Fokus. 

Škola používá vhodné transportní a omyvatelné obaly  při přepravě prádla, které zabraňují 

kontaminaci okolí nečistotami.  Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.)škola skladujeme  v obalech 

ve vyčleněném prostoru. Čisté prádlo je skladováno na uzavíratelných místech ,  odděleně od 

použitého. 

E,  Nádobí  umývají kuchařky  v myčkách  při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). 

Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C. Při výdeji stravy ve třídách 

není umožněn samoobslužný systém. Před výdejem oběda si kuchařky, učitelky, děti  důkladně umyjí 

ruce. Učitelky po důkladném omytí rukou( popřípadě dezinfekci)předkládají dětem  svačinu a 

přesnídávku na stoleček – na tácek, též lžíci a  příbor.  

F, Zodpovědní pracovníci jsou poučeni  ředitelkou školy , 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.  

                                                                Školy jsou vybaveny  

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

doplňování do dávkovačů.  

2 Bezkontaktním teploměrem – k  měření tělesné teploty dětí  popřípadě zaměstnanců školy v 

případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.   



3,Každé dítě a zaměstnanec  má ve školce  uloženu svoji  roušku pro případ povinného zavedení 

nošení roušek ve společných prostorech školy . 

 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU                                                                                      

Platí obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví , podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti 

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

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

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

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19                                                   

Děti , které  vykazují známky akutního onemocnění, jsou odděleny  od ostatních dětí a  učitelka    pro 

ně zajistí  dohled zletilé fyzické osoby(každé pracoviště si stanoví fyzickou osobu) .  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:  

A ,příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno  do třídy ; v případě, že je 

přítomen jeho zákonný zástupce 

 B, příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte  a není již  přítomen zákonný zástupce dítěte , tuto 

skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí  ze školky; pokud toto není možné , dojde k nasazení  roušky a k  izolaci od ostatních 

přítomných ve škole . Dítě  opustí 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.   Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné 

použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor k izolaci  ve škole určí 

pověřený pracovník školy (ředitelka a její zástupkyně)a musí být  dezinfikovatelný, přirozeně 

větratelný oknem.  V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti  je za normální tělesnou 

teplotu obecně považována hodnota do 37 °C 

E, 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 pouhého 

podezření na nemoc covid-19 škola nekontaktuje KHS. 

 F, 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  covid -19 

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 ředitel 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.  

Ředitelka školy  neprodleně informuje zákonné zástupce , zaměstnance a zřizovatele    o vzniklé 

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

dětí o  úpravě způsobu vzdělávání. 

Škola – učitelky MŠ  poskytují vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, tudíž je pro ně povinné distanční vzdělávání, za předpokladu, že chybí většina 

dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské 

školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí  přechází na výuku 

distančním způsobem . Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

Preferujeme , aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.   Škola  přizpůsobí distanční vzdělávání 

včetně hodnocení podmínkám dětí ( na jednotlivých pracovištích jsou zpracované postupy k 

distančnímu vzdělávání). 

Ve všech případech komunikuje učitelka, ředitelka  se zákonnými zástupci prostřednictvím emailu, 

telefonu  a  informace umísťujeme na web stránky školy www.mscho.cz 

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Ale 

v případě chybějící většiny povinné vzdělávaných dětí ve škole  budeme  na web stránky  školy   

průběžně umísťovat vzdělávací materiály . 

  ZAMĚSTNANCI ŠKOLY                                                                                                                                   

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy 

bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava podkladů k výuce apod.);  zaměstnanci  pak přísluší 

plat . Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat.  

Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu používat 

roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat sociální 

distanc. 

Úplata za vzdělávání   

A, Pokud je  dítěti  nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

  B,Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy ,ředitel školy určí  maximální 

výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení 

nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje 

vzdělávání distančním způsobem. 

 

Dne 31.8.2020, nařízení nabývá platnost následující den               Niklová Eva, ředitelka školy 

 

   

 

http://www.mscho.cz/


 


