
DODATEK č 1/21 ke školnímu řádu 2019 

Provoz mateřské školy od 12.dubna 2021 do odvolání 

(dle MŠMT  a MZDR v návaznosti na jednání vlády ČR 6.dubna 2021) 

Umožněna osobní přítomnost jen těchto dětí: 

• povinně předškolní- neměnná  skupina max. 15 dětí 

• neměnná skupina max. 15 dětí, jejichž zákonní zástupci jsou : 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola 
dvouletá, nebo  
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
e) příslušníci ozbrojených sil,  
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky 
Děti IZS mohou být vzdělávány v neměnné skupině 15 povinně předškolních dětí. 
 
Škola je povinna zajistit u dětí testování 2x týdně neinvazivními antigenními testy. 
Škola zajistí testování ostatních pracovníků v MŠ – pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci – 
2x týdně, zaměstnanci školní kuchyně a vedoucí školní jídelny  1x týdně. 
Všechny děti budou 2x týdně (pondělí, čtvrtek)testovány Ag testy s pomocí rodičů v areálu zahrady a 
v prostorách zahradní šatny a umývárny za asistence 1 pedagoga a 1 provozního zaměstnance, kteří 
zaznamenají výsledky testů do evidence. Po odebrání vzorku rodiče vyčkají 15 minut na vyhodnocení 
testu v prostorách zahrady. V případě absence dítěte v testovací dny bude dítě otestováno v den 
příchodu do MŠ. 
Příchod na testování nejpozději do 7.30 hodin ! 
Negativní test – obdržení značky, přechod k hlavnímu vchodu do MŠ, kde rodiče zazvoní na příslušnou 
třídu a budou komunikovat se svojí p. učitelkou, která vpustí dítě se značkou do školky. 
Pozitivní test – dítě nebude vpuštěno do MŠ, zákonný zástupce obdrží potvrzení o pozitivním testu, 
kontaktuje dětského lékaře, který vyplní elektronickou žádanku na test a rodič si zajistí PCR test. 
Návrat dítěte do MŠ : 

• předložení negativního testu  RT-PCR 

• potvrzení od lékaře o skončení povinné izolace 
V případě, že dítě má pozitivní výsledek antigenního testu a bylo 2 dny před provedením testu nebo 
dva dny po provedení testu v jedné třídě nebo skupině : 

• všechny děti z této skupiny včetně pedagoga nemají umožněnou osobní přítomnost ve škole a 
vyčkají na výsledek  následujícího PCR testu dotyčného dítěte a pokud bude PCR test: 
negativní - umožní se osobní přítomnost na základě potvrzení  
pozitivní  - škola zašle krajské hygienické stanici seznam dětí a zaměstnanců, kteří se setkali 
s pozitivní osobou, a KHS nařizuje karanténu a izolaci 

 



Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem povinně předškolním 
dětem za předpokladu, že chybí většina třídy těchto dětí. 
 
Testování se neprovádí u dětí , které prodělaly nemoc COVID-19 a od izolace a karantény neuplynulo 
více než 90 dnů, tuto skutečnost doloží rodiče potvrzením od lékaře. 
 
Kontakt mezi dětmi a dospělými bude minimalizován, děti zůstávají ve skupině na svých třídách během 
celého dne. Za příznivého počasí se výchovně vzdělávací aktivity budou konat převážně venku.   
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického nebo 
alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup pouze v případě s potvrzením od lékaře. 
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 
 
Úplata za předškolní vzdělávání a stravování 

• na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání 

• pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřená, jedná se o jeho omluvenou 
nepřítomnost a úplata se hradí 

• školní stravování je poskytováno všem za úplatu jako za běžných podmínek 

• pokud KHS nebo MZd uzavřou školu, stanoví ředitel výši úplaty poměrně poníženou podle 
délky omezené nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více než 5 dnů 
provozu 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

Škola zajistí testování ostatních pracovníků v MŠ – pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci – 2x 
týdně, zaměstnanci školní kuchyně a vedoucí školní jídelny  1x týdně (pondělí, čtvrtek). V případě 
absence zaměstnanců školy v testovací dny budou otestovány v den příchodu do MŠ. 
V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. 
Všem osobám od 12.4.2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, 
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 
prostředek splňující všechny normy a to: 

• ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště 

• na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce 

• na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na 
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 
metry 

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě vidělo na ústa učitele, je možné, aby učitel použil 
ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít 
 
Pedagogičtí a ostatní zaměstnanci provedou samoodběr testů ve stanovené dny v prostorách 
zahradní šatny, kde proběhne za asistence 1 pedagoga evidence. 
Pozitivní test zaměstnance : 

• opouští školu 

• v případě pozitivních pedagogů a provozních zaměstnanců se vztahují pravidla izolace skupin 
na všechny děti, se kterými přišly tyto osoby do styku v posledních 2 dnech před provedením 
testu nebo 2 dny po provedení testu 

• vyčkává se na výsledek  následujícího PCR testu dotyčné osoby a pokud bude PCR test: 
negativní - umožní se osobní přítomnost na základě potvrzení 
pozitivní  - škola zašle krajské hygienické stanici seznam dětí a zaměstnanců, kteří se setkali 
s pozitivní osobou, a KHS nařizuje karanténu a izolaci 



• v případě pozitivních zaměstnanců školní kuchyně a vedoucí školního stravování se vztahují 
pravidla izolace na tyto zaměstnance, škola zašle krajské hygienické stanici seznam 
zaměstnanců 

 
Testování se neprovádí u osob: 

• prodělaly nemoc COVID-19 a od izolace neuplynulo více jak 90 dnů 

• mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a od aplikace 2. dávky 

uplynulo nejméně14 dní, nebo od aplikace jednorázového očkování po 1. Dávce uplynulo 

nejméně 14 dní 

• doloží negativní výsledek PCR testu od lékaře ne starší než 48 hodin 

• jsou zaměstnanci jiné školy a předloží potvrzení o negativním testu z jiné školy ne starší 48 

hodin 

 

PROSTORY PRO TESTOVÁNÍ 

• Testování probíhá v zahradní šatně s možností větrání.  
• Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15 – 30 °C), může probíhat testování ve 
venkovních prostorách školní zahrady 

• Pro testovaného je zajištěno místo k sezení a je připravena odkládací plocha - stoleček 
• Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru, asistující osoba má po ce-
lou dobu přítomnosti v zahradní šatně nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opat-
ření. 
MATERIÁL PRO TESTOVACÍ MÍSTNOST  
• Testovací sady jsou skladovány v suchu, při teplotě od 4 °C do 30 °C, před použitím nechat tem-
perovat při teplotě 15–30 °C.  
• V místnosti je otevřený odpadkový koš či jiná vhodná nádoba bez víka.  
• Jsou odpadkové pytle na likvidaci testovacích souprav. Pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 
mm (jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit).  
• Je připraven dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.  
• Je připraven dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s 
rozprašovačem.  
• Je připraven seznam testovaných osob a dětí a potvrzení o pozitivním výsledku antigenního 
testu v papírové formě 

• Jsou připraveny stopky nebo jiný přístroj pro měření času.  
• Jsou připraveny jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité teku-
tiny atp.  
• Respirátor min. třídy FFP25 pro dohlížející osoby.  
• Jsou připraveny jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.  

 
Personální zajištění:  
pedagogický pracovník, který s asistencí rodičů provádí testy, vyplňuje řádnou evidenci 
provozní zaměstnanec pověřený likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběr a li-
kvidace pytlů, zavázaný pytel po ošetření dezinfekcí je dán do běžného kontejneru na směsný ko-
munální odpad 

 
 
 



Proces samoodběru  
Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo re-
spirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.  
Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.  
Během testování je vhodné zajistit větrání.  
 
LEPU test:  
Zákonný zástupce provádí samoodběr dítěti dle pokynů:  
Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a 
jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky 
stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.  
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  
Pedagog sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:  
otevírá vyhodnocovací kartu,  
vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),  
odstraňuje lepicí proužek,  
nakape 6 kapek přiloženého roztoku   
otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.  
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.  
 
SINGCLEAN test: 
Pedagog přiloženou zkumavku umístí do stojánku a připraví do ní roztok: lahvičku s reakčním roz-
tokem otevře ukroucením závěru, stiskne lahvičku a do extrakční zkumavky nakape 6 kapek aniž 
by se dotýkal okraje zkumavky.  
Zákonný zástupce provádí samoodběr dítěti dle pokynů:  
Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní 
dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé 
nosní dírky.  
Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.  
Pedagog sám pokračuje krokem vyhodnocení testu: 
Vloží tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem  
a otočí jej asi 10x.  
Zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechá stát asi 1 minutu.  
Stiskne prsty zkumavku a vytahuje tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.  
Nainstaluje kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavře a nechá znovu 1 minutu stát.  
Vezme připravenou testovací kazetu, nakape 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzor-
kem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.  
Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocuje test 
po uplynutí 20 minut.  
 
 
 
 

 

 

 



INFORMACE K PROVOZU  ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:  
Dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

Skupinová izolace, event. sociální distance.  

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořád-
ných opatřeních MZd.  

Opakovaná edukace 

 
Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího 
procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

• Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických 
pravidlech zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.  

• Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygi-
eny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten nepro-
dleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

• Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekč-
ního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

• Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí, zda-li nevykazují sympto-
matické příznaky virového infekčního onemocnění, a to dle checklistu přiloženého v pří-
loze manuálu.  

• Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol je omezen. 
• Škola organizuje přesouvání dětí ve třídách a v dalších prostorách školy s cílem snížení 

rizika nákazy covid-19.  

• Školy minimalizuje kontakt mezi dětmi různých tříd a skupin.  
• Za příznivého počasí se výchovně vzdělávací aktivity budou konat převážně venku.   

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU  
• U vstupu do budovy školy, v každém hygienickém zařízení, jsou k dispozici prostředky k 

dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 

ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a ná-
sledně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost 
takového postupu opakovaně upozorňuje.  

• Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních 
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.  

• Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, v mateřské 
škole lze používat také textilní ručníky  

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

• Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
• Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy 

pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají.  

• Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně) 
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, 
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mý-
del či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  



• Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezin-
fekce povrchů a předmětů.  

• Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je ne-
zbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ pů-
sobení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).  

• Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minima-
lizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vy-
členěné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci 
okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné 
nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech 
ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo.  

• Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je důležité, 
aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). 
Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.  

 
Škola je vybavena:  
Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. Na ko-
ronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla být 
uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  
Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného 
doplňování do dávkovačů.  
Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměst-
nanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.  
Přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro zaměstnance školy  
 

Školní stravování  
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS, 
vláda nebo MZd jinak:  
V rámci možností školy zajistit co nejmenší kontakt různých skupin  
Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.  
Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání 
samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).  
Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny 
ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stano-
vuje.  
Cizí strávníci musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po 
ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím stráv-
níkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen 
zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.  
Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zá-
stupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny 
vstupovat nemocná osoba. Strávníci mají být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 me-
tru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, 
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákaz-
níků, je rozestup alespoň 2 metry; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny 
více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.  
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