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Mateřská škola Rohov, příspěvková organizace 

Dodatek Školního řádu - Podmínky pro provoz MŠ na školní rok 2020/2021 

Zpracováno dne: 26. 8. 2020 Účinnost od: 1. 9. 2020 

 
Informace pro zaměstnance a zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě „Manuálu MŠMT - Provoz 
škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ ze dne 24. 8. 2020 

 

1. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ A DOPORUČENÍ 
K PROVOZU ŠKOLY 

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – dezinfekce rukou při vstupu do budovy, dodržování zá-
kladních hygienických pravidel – kašlání a kýchání nejlépe do jednorázového kapesníku a ten nepro-
dleně vyhodit a následně si umýt ruce, správná technika mytí rukou – 20-30 sekund v teplé vodě. 

- Osoba s příznaky infekčního onemocnění má zákaz vstupu do budovy mateřské školy. 

- Dodržení odstupů 2 metry (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

- Omezení pobytu v prostorách školy na nezbytně nutnou dobu. 

- S ohledem na aktuální situaci nařídí místně příslušná KHS speciální protiepidemická opatření. 

 

2. HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 

- Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.  

- Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna na chodbě 
naproti vchodových dveří 

- Po přezutí a převlečení dítěte, si dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a tekutým mýdlem (20-30s.). 
Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy ani do prostor WC a umývárny.  

- Dítě (po převlečení, přezutí) předáte pedagogovi. Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte, provede 
dezinfekci a dítě převede do třídy 

- Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty z domu! 

- Dejte dítěti do uzavíratelného sáčku čistou roušku, ponechte ji v přihrádce v šatně. Rouška bude dítěti 
nasazena v případě podezření na nákazu, popř. při nezbytném opuštění areálu MŠ 

- Zajistíme časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po do-
bu 5 minut). 

- Ve třídách a přilehlých prostorách bude prováděn pravidelný úklid a dezinfekce. Dezinfekce povrchů 
nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kli-
ky dveří, spínače světla aj.) 

- Pracovnice úklidu bude provádět pravidelný úklid a dezinfekci třídy a všech prostor 

- Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C.  
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3. 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 školy – dítě spolu se zákonným zástupcem není vpuštěno 
do budovy školy. 

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte 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/. 

- ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má             
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

- 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. 

 
 

4. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna 
osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí ve třídě. 

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

předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí. Prezenční výuka dotčených dětí 
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). 
Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 
- U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. 
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se 
však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání 
dotčených dětí/, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky. 

 
 
Způsob realizace distančního vzdělávání 
 

- škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření 

- realizována bude pomocí pracovních sešitů, pracovních listů 

- dětem budou zadávány pracovní úkoly přes webové stránky školy či formou hromadných emailů. 
 
 
V Rohově 27.8.2020    


