
Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 750 

 

    Stanovení hygienických a protiepidemických pravidel provozu  

            MŠ Šardice od 1. 9. 2020, dodatek č. 4 Školního řádu 

 

Tento dokument je platný po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a 

doporučení a stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad 

rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a 

dalších předpisů. 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

 minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

 před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

V prostorách mateřské školy 

 doprovázející osoba (vždy pouze jedna, možno s dítětem do tří let věku) se v prostorách 

mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména 

předání, vyzvednutí dítěte), děti mohou být bez roušky  

 povinnost roušky pro všechny zaměstnance MŠ platí v případě, kdy se pohybují 

v prostorách MŠ mimo svoji třídu a v době kontaktu s rodiči při scházení a rozcházení 

dětí   

 při vstupu do MŠ je doprovázející osoba povinna použít dezinfekci, která je umístěna na 

stěně vedle vchodových dveří 

 do prostor šaten vstupují rodiče s dětmi jednotlivě - musí být zachován rozestup 2 m od 

ostatních a mají povinnost setrvat před MŠ v případě většího počtu osob v šatně (max. 6 

osob) 

 pokud má dítě příznaky onemocnění, kašel nebo rýmu- je zakázáno přivádět je do MŠ, a 

také v zájmu kolektivního zdraví nebude do MŠ přijato 

 osobám, které vykazují známky onemocnění, je vstup zakázán 

 pokud rýma nebo další příznaky, jsou způsobeny alergickou reakcí, musí být 

tato skutečnost prokázána zákonným zástupcem dítěte předložením 

lékařského potvrzení  od pediatra dítěte  



 každé dítě je povinno mít ve skříňce v  sáčku 2 čisté roušky v  případě 

podezření nákazy  

Ve třídě 

 neprodleně po příchodu do třídy, si musí každé dítě umýt ruce (důkladně 20 

až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)   

 v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 min) 

 veškeré aktivity s  dětmi budou probíhat ve třídách v  rámci jednotlivých 

skupin a v areálu zahrady MŠ, popř. víceúčelového hřiště ZŠ  

 do odvolání jsou zrušeny všechny kulturní akce, které zajišťují agentury (např. divadla 

apod.), pokud se nemohou uskutečnit venku 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit  

 pokud dítě během pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků 

COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti s dohledem dospělé 

osoby a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s  ohledem na okamžité 

vyzvednutí 

 škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 

onemocnění, ale je vhodné věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a při jejich 

zjištění je nutné volit tento způsob:  

a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě je posláno okamžitě se zákonným 

zástupcem či dospělou osobou, která jej přivedla, domů  

b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, ale není přítomen zákonný zástupce ani 

jiná dospělá osoba (dítě přivede sourozenec) – tuto skutečnost MŠ oznámí zákonnému 

zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ, 

pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu  

c) příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ – neprodleně dojde k 

použití roušky a umístění dítěte do izolace, dobře udržovatelného prostoru, 

dezinfikovatelného, větratelného oknem, se samostatnou toaletou, umyvadlem s teplou 

vodou 



 osoba, která zajišťuje dohled nad nemocným dítětem, musí používat ochranné pomůcky 

– rukavice, respirátor PPF2, dezinfekci 

 izolace se po odchodu dítěte řádně vydezinfikuje 

 k měření teploty se používá bezkontaktní teploměr 

 pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v  průběhu pracovní doby, 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného 

odstupu 

 pokud je zaměstnanci MŠ nařízena karanténa, je možné, aby po domluvě mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem vykonával práci z jiného místa po dobu karantény 

Rámcová pravidla pro zajištění  stravování 

 školní stravování probíhá  dle běžného stanoveného režimu za zvýšených 

hygienických opatření dětí i zaměstnanců školy  

 před jídlem a po jídle si každé dítě umyje ruce a poté osuší buď pod 

vysoušečem, nebo jednorázovými papírovými ubrousky  (popř. ručníkem)  

 není umožněna běžná samoobsluha dětí, děti jsou  obslouženy personálem 

MŠ, špinavé nádobí si děti odnáší samy  

 provozní pracovnice používají při přípravě a výdeji jídla a pitného režimu 

ochranné pomůcky nosu  a úst, rukavice, dezinfekční prostředky před a po 

výdeji a též po manipulaci se špinavým nádobím  

Základní pravidla pro provádění úklidu   

 dezinfekce ploch, kde probíhá častý dotyk rukou – kliky, vypínače, zábradlí, 

vodovodní baterie  (toalety a umývárny)  – se provádějí 3x denně (vynášení 

odpadkových košů 3x denně)  

 pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky , které působí 

jakoukoliv virucidní aktivitou   

 ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem 

uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení 

je nutné dezinfekci zopakovat  

 zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci hraček, učebních pomůcek, 

vodorovných i svislých omyvatelných ploch, podlah používaných prostor, 

WC, šaten apod., po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je 

zakázán suchý úklid   



 ochranné rukavice jsou  používány při dopomoci s  osobní hygienou dětí, 

umýváním při znečištění dětí, l ikvidaci odpadů, při manipulaci 

s kontaminovaným ložním prádlem  

 dětem jsou průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, že 

je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 

neprodleně vyhodit a následně s i umýt ruce 

 ložní prádlo a ručníky se perou v  pračce na 60° a suší se na program „do 

skříně“ (zcela do sucha)  

 lehátka se při odpočinku nachází v co největší možné vzdálenosti od sebe  

Úplata za vzdělávání  

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

nepřítomnost a úplata se hradí 

 pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření MŠ, řídí se výše úplaty 

Vnitřním předpisem MŠ 

Distanční způsob vzdělávání  

 MŠ poskytuje povinné vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v 

MŠ více než poloviny dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání 

 vzdělávání je přizpůsobeno podmínkám rodičů – např. zasíláním materiálů emailem, 

krátké online vysílání, apod. Ostatní děti, které budou přítomné v MŠ a plní povinné 

předškolní vzdělávání, pokračují v prezenčním předškolním vzdělávání. Rodiče při 

distančním vzdělávání zakládají dítěti pracovní listy, po návratu do MŠ je dítě přinese 

 zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní 

vzdělávání, docházelo řádně do školy nebo aby se vzdělávalo distančně. Zanedbává-li 

péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského 

zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ). 

Podmínky provozu MŠ Šardice se mohou změnit v  souvislosti se změnou 

epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT . 

Změny jsou zaznamenávány formou dodatku.  

 



V Šardicích dne 28. 8. 2020                            Iva Lesovská  

                                                                   ředitelka MŠ  
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