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SMĚRNICE ŘEDITELKY ŠKOLY:
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO CHOVÁNÍ A OPATŘENÍ MŠ VZHLEDEM KE COVID-19
Ředitelka Mateřské školy Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 v souladu s
povinností předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19 dle zákona o
ochraně veřejného zdraví tím, že zajistíme, oddělení dítěte, které vykazuje známky
akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7
odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
V souvislosti s Manuálem MŠMT (Praha, 17. 8. 2020), nařízením Ministerstva
zdravotnictví a hygieny. upřesnění pro chování a opatření MŠ vzhledem ke Covid-19.
pro školní rok 2020/2021.
Dále 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-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf
OBECNÁ PRAVIDLA PRO ČR
Od 1. září 2020 se předpokládá zavedení plošné povinnosti nošení ochranných
prostředků dýchacích cest (dále jen „rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve
vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením MZd. Tímto Mimořádným
opatřením se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
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dýchacích cest ve vnitřních prostorách vybraných staveb (netýká se škol a školských
zařízení) a v prostředcích hromadné dopravy. Zákaz se nevztahuje mj. na děti do dvou
let, osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. O konkrétním znění mimořádného
opatření MZd bylo a bude vedení školy informováno prostřednictvím datových schránek.
Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická
opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví –
tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS,
příp. na celostátní úrovni MZd.
POVINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
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 OPATŘENÍ
U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každé dítě důkladně 20 až
30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači. Škola na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňuje.
Škola intenzivně větrá učebny a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se
provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
V teplých měsících jsou okna otevřena po celou dobu provozu. Děti pobývají co nejvíce
venku.


Je zajištěno bezpečné osoušení rukou.



Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá dvakrát denně.



Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno dvakrát denně.



Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a
zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s
použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
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Denně probíhá dezinfekce 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



Škola zajišťuje praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C.



Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí
při dostatečně vysokých teplotách v rychlomyčkách (mycí proces min. 60 °C).

POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ ONEMOCNĚNÍ
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/žáka/studenta do školy –
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy nebo je vyzván k odchodu.



příznaky se vyskytnou, nebo 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 ze školy.
zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.Zákonný
zástupce má za povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.



Dítěti 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.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ MŠ
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
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nákazu

tímto

virem.

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.
POSTUP PŘI UZAVŘENÍ ŠKOLY NEBO TŘÍDY
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve
škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 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 (s ohledem na
jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne,
pokračují v prezenčním vzdělávání. Tito zůstávají součástí jedné skupiny. V ostatních
případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.
Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a
školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
Ředitelka 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.
Tato směrnice je přílohou školního řádu vydaného dne 1.9.2020.
Bc.Veronika Strupková, řed. MŠ

V Praze, dne 1.9.2020
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