
DODATEK č. 1/20 ke školnímu řádu 2019 

 

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŔENÍ PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ V DOBĚ PANDEMIE 

 

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška) (dle aktuálních nařízeních MZČR) 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 
 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, rodiče nebudou vstupovat do mateřské 
školy a budou dodržovat bezpečnostní odstupy na vyznačených místech 

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu 

• Děti předává a vyzvedává pouze rodič 

• Po předání dítěte u hlavních dveří probíhá ranní filtr - měření teploty bezkontaktním teplomě-
rem, sledování příznaků infekčních nemocí, COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, změny na 
kůži, průjem, infekce dýchacích cest, zánět spojivek, náhlá ztráta chuti) při zjištění těchto pří-
znaků nesmí dítě vstoupit do MŠ 

• Zákonný zástupce bude písemně seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Minis-
terstvem zdravotnictví 

• Zákonný zástupce vyplní a předá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění 

• Děti nesmí do MŠ nosit hračky a věci z domova, sebou pouze baťůžek s pitím na pobyt venku 
a náhradním oblečením 

 

Odchod z mateřské školy 

• Po obědě od 12.00 – 12.15 hod. budou děti předány pedagogy u hlavního vchodu do MŠ 

• Po svačině od 14.30 – 16.00 hod. na zahradě MŠ, rodiče vyčkají v rozestupech před brankou 
školní zahrady 

• Pouze v nepříznivém počasí zazvoní rodič na třídu a vyčká před budovou školy 
 

V prostorách mateřské školy 

• Po příchodu dítěte přezutí a převlečení důkladné umytí rukou, popř. s použitím desinfekce 

• Dle organizačních podmínek a možností zajistit co nejméně dětí ve skupině, minimalizovat spo-
jování dětí a střídání učitelek na třídách 

• Děti si nebudou čistit zuby 

• Organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ 
– na školní zahradě, pro jednotlivé skupiny je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny 

• Zajistit místnost pro děti s infekčními příznaky (výtvarná dílna) 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí 



• Ostatní nepedagogičtí pracovníci se pohybují v MŠ v ochranných pomůckách 

• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými 
ručníky pro bezpečné osušení rukou 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně 

• Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou 
dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů 

• Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství desinfekce 

• Bude probíhat časté větrání 

• Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a potřebě průběžného 
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů 

• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti a pedagogové a další pracovníci nacházejí, 
musí být prováděno nejméně jednou denně 

• Dezinfekce povrchů neb předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna 
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vy-
hnout se alergenním prostředkům. 

• Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně. 

• Nebudou probíhat nadstandartní aktivity – angličtina, plavání, pobyt v solné jeskyni, výlety, 
škola v přírodě 

 

Základní pravidla pro provádění úklidu 

• Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor 

• Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou) 

• Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení 
(min. EN14476 nebo DVV/RKI) 

• Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na eti-
ketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat 

• Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např.kliky, vodovodní 
baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební a herní pomůcky, podlahy používaných 
prostor, WC apod. 

•  
Při podezření na možné příznaky COVID-19 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-
19 nesmí do školy vstoupit 

• Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné je umístit do samostatné 
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O pode-
zření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné míst-
nosti nebo změnit výuku na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 
dítěte 

• Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nej-
kratším možném čase s použitím ochranných pomůcek. Děti je pak vhodné umístit do jiné míst-
nosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 
zaměstnance školy. 

 

 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování 



• Školní stravování v běžné podobě 

• Opakovaně provádět školení zaměstnanců v zásadách osobní  a provozní hygieny 

• Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce 

• Děti si samy jídlo a pití nenabírají, ani příbory, pokrmy vydává pedagogický personál 

• Při přípravě jídel a vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou hygienická pravidla 

• Při manipulaci s potravinami je nutno užívat osobní ochranné pomůcky 

• Věnovat mimořádnou pozornost (čištění a dezinfekce) pracovním plochám i plochám, kte-
rých se zaměstnanci nejčastěji dotýkají (kliky, madla k otevírání skříněk a šuplíků), náčiní a 
nádobí  

• Dbát na předepsané technologické postupy při manipulaci s potravinami tak, aby bylo za-
bráněno možné kontaminaci potravin, surovin i pokrmů (křížení činností, dostatečné te-
pelné opracování, důkladné omytí, správné skladování) 

• při vydávání stravy pro cizí strávníky se řídit aktuálními opatřeními MZČR, při povolení 
možné jídlonosiče, nevstupovat do budovy, výdej do jídlonosičů musí být oddělen časově 
od ostatního výdeje, poté výměna rukavic, náčiní a dezinfekce povrchů 
 

 

Osoby s rizikovými faktory 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou 

3.Onemocnění srdce a/ nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze 

4.Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.) 

b) při protinádorové léčbě 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 

5.Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

6.Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

7.Chronické onemocnění ledvin vyžagudující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza) 

8.Onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 

 



V Dubí dne 25.5.2020     Bc. Milada Minaříková 

          

Radka Přibylová      Nikol Kuncová 

Lenka Rychtaříková      Soňa Ptáčková 

Alice Minaříková, DiS     Marie Tomsová 

Bc. Denisa Urbanová      Daniela Sršňová 

Pavla Míková       Věra Vochomůrková 

Jitka Petráčková      Irena Tvrdá 

Katka Kazdová       

Alena Alnjrani 

 

 

 

 

 

 

 


