
ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY                 ZŠ A  MŠ HORNÍ MOŠTĚNICE,  PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

AKTUALIZACE - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU MŠ V DOBĚ  

EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ                                         

PŘEDCHÁZEJÍCÍVH MOŽNÉ NÁKAZE “COVID-19” 

Metodický postup platný pro zákonné zástupce dětí i zaměstnance školy - 

- Při zahájení školního roku nutnost aktualizace kontaktů na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců. 

- Zákonní zástupci dětí jsou informováni o stanovených hygienických                               

a protiepidemických pravidlech školy (osobně, třídní dokumentace, školní web). 

- Dospělí (= zaměstnanci školy + zákonní zástupci dětí) i děti jsou poučeni o nutnosti 

dodržování zásad osobní a respirační hygieny (= způsob kašlání a kýchání nejlépe  

do jednorázového kapesníku, časté umývání rukou). A zároveň jsou poučeni                    

a upozorněni, že dítě s infekčním onemocněním do MŠ nesmí! 

- Zakrytí úst i nosu rouškou ve škole upravuje mimořádné opatření Ministerstva 

zdravotnictví a metodické postupy MŠMT ČR. 

- Při vstupu do prostor MŠ nutnost umytí rukou připravenou dezinfekcí!  

- Dodržovat bezpečné odstupy. 

- Minimalizovat shromažďování osob ve škole, školní zahradě, před školou a dobu 

pobývání v těchto prostorách. Minimalizovat v MŠ kontakt dětí s cizí osobou. 

- Aktivity v MŠ pro děti jsou organizovány tak, aby docházelo co k nejmenšímu 

kontaktu a spojování tříd (= pokud to provozní situace dovolí). Rovněž budou 

omezeny kulturní akce (např. divadla, atd.), kde by docházelo ke srocování velkého 

počtu osob.  

- Prostory školy větrat minimálně 1x za hodinu po dobu 5 minut (krátkodobě, ale 

důrazně a častěji). 

- Toalety jsou vybaveny tekoucí vodou, mýdly s dávkovači, dezinfekcí a papírovými 

ručníky pro všechny (děti i dospělé). Při používání textilních ručníků se zvyšuje 

frekvence jejich praní při vyšší teplotě.  Úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát 

denně. 

- Rukavice pro běžné činnosti zaměstnanců školy nejsou nutné, potřebné jsou při 

dopomoci s osobní hygienou dítěte, při přípravě i výdeji jídla, likvidaci odpadů –              

1x denně. 

- K dispozici je potřebné množství dezinfekce, často se větrá, důkladný úklid                        

a dezinfekce všech prostor a věcí školy (provozní zaměstnanci poučeni!). 

- Po příchodu do MŠ a převlečení si všichni (děti i zaměstnanci školy) umyjí řádně 

ruce. 

- Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid -19. 

Tuto povinnost škola naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je  

škola povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje znaky akutního onemocnění, 

-  od ostatních a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby. Škola nemá povinnost 

aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění. V případě 



pouhého podezření na výskyt nákazy Covid -19 škola sama KHS nekontaktuje. Škola 

v případu zjištění příznaků infekční nemoci dítěte informuje ihned zákonného 

zástupce dítěte o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce zpětně seznámí s výsledky 

konzultace s lékařem školu.                                                                                                   

Do MŠ nevstupuje nikdo s příznaky Covidu – 19 či jiného infekčního onemocnění    

(= zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest)! Pokud dítě prokazuje příznaky infekčního onemocnění při vstupu 

do budovy MŠ, do MŠ není dítě vpuštěno. Pokud dítě vykazuje možné příznaky 

během pobytu v MŠ, je nutné ho umístit do izolace (samostatné místnosti), opatřit 

dítě a jeho dozor rouškou a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 

vyzvednutí dítěte a informování svého dětského lékaře o dalším postupu.  Z tohoto 

důvodu je nutné, aby děti měly k dispozici na třídní značce své roušky k možnému 

použití a škola byla vybavena bezkontaktním teploměrem! Pokud se příznaky 

objeví u zaměstnance školy během práce, musí s rouškou a požadovaným 

odstupem co v nejkratší době opustit školu + další stejný postup jako u nakaženého 

dítěte! 

-  Dítěti 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           

(= potvrzení od lékaře)! 

- MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, ale pouze za předpokladu, že chybí většina dětí třídy 

(platí pro třídu Koťata), která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí 

většina těchto dětí z celé MŠ nebo z celého odloučeného pracoviště.  

- V MŠ stanoví ředitel školy 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, MŠ poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem. 

- Školní stravování v běžné podobě. Školní jídelny musí respektovat zásady správné 

výrobní a hygienické praxe.                                                                                                  

Hrníčky s pitným režimem umístěny ve větší vzdálenosti od sebe a znatelně označeny 

pro konkrétní dítě. Děti si samy jídlo a pití nenabírají, příbory a nádobí jsou jim 

předány! Výdej jídla pouze v rukavicích (platí pro zaměstnance školy i pro 

zaměstnance školní jídelny). Při jídle i výdeji je nutné dodržování zvýšené míry 

hygienických pravidel – rukavice, čistota a dezinfekčnost prostředí, dezinfekce stolů, 

vybavení kuchyněk, podlah minimálně 1x denně! 

- Zvýšená frekvence dezinfekce ploch a vybavení školy. 

Základní pravidla pro provádění úklidu – 

Před znovuotevřením školy provést důkladný úklid a dezinfekci všech prostor. 

Zvýšená dezinfekce ploch s důrazem na místo dotyku. 

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 

virucidní aktivitou (na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního 

prostředku a čas působení = min. EN14476 nebo DVV/RKI, ředění dezinfekce musí být 



prováděno v souladu s návodem a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci 

zopakovat). 

Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů (např. kliky, baterie 

vodovodní, klávesnice, ovladače, telefony, pomůcky, čipové systémy, podlahy 

používaných prostor, WC, atd.) Po celou dobu trvání těchto epidemiologických 

nařízeních je zakázán suchý úklid! 

Zajištění nádob na likvidaci odpadu bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové 

pytle) 

O zpřísnění úklidových podmínek školy je poučen úklidový personál. 

 

 

 

        Aktualizováno dne 26. 8. 2020 

        Platnost přílohy školního řádu od 1. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S tímto metodickým postupem (i v rozšířené verzi) se seznámili a byli poučeni–  

Zaměstnanci MŠ Horní Moštěnice – pedagogové + provozní zaměstnanci -  

Bradáčová Marta ………………………………………………………………… 

Uhlířová Vladimíra ……………………………………………………………… 

Nevrlová Jana ……………………………………………………………………… 

Fešarová Danuše …………………………………………………………………. 

Vokáčová Anna ……………………………………………………………………. 

Stoklásková Jitka ………………………………………………………………….. 

 

Ducarová Oldřiška ………………………………………………………………… 

Vránová Alena ……………………………………………………………………… 

 

        Zaměstnanci školní jídelny v zastoupení vedoucí ŠJ Horní  Moštěnice – 

 Hendrychová Zuzana …………………………………………………………… 

 

Zákonní zástupci dětí MŠ Horní Moštěnice – viz. přiložené podepsané seznamy 

 


