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POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU MŠ  

od 1. 9. 2021 

 

Vzhledem k aktuální situaci bude i v tomto školním roce mateřská škola v zájmu ochrany zdraví dětí  

i zaměstnanců školy realizovat některá zvýšená hygienická a protiepidemická opatření, která vychází 

z metodického pokynu MŠMT – Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 

2021/2022 vzhledem ke COVID-19 (dále také „manuál“). 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky vzhledem ke COVID-19. Při realizaci konkrétních 

protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice 

(KHS). V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy 

postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro 

dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 
Aktuální informace související s COVID-19 jsou zveřejněny na nástěnkách v budově školy, případně na 

dveřích školy, webových stránkách školy. 

 
I Organizace provozu  

a. Provoz mateřské školy bude od 1. 9. 2021 probíhat ve všech třídách v plném rozsahu (Berušky, 
Sluníčka, Rybičky) v souladu se školskými právními předpisy. Rybičky 6:15 hod. až 16:15 hod., 
třídy Sluníčka a Berušky budou v okrajových částech dne spojovány (ráno do 7:00 hod.  
a odpoledne od 15:30 hod.). 

b. Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 
c. Děti v předškolním vzdělávání nebudou v MŠ na začátku školního roku plošně testovány na 

COVID-19 (neprobíhá screeningové testování). 
d. Zákonní zástupci všech dětí jsou povinni nahlásit před nástupem dítěte do MŠ návrat z pobytu 

v zahraničí a řídit se platnými protiepidemickými opatřeními (samoizolace dítěte v případě 
návratu ze zemí s vysokým a extrémně vysokým rizikem nákazy). 

e. Kulturní a divadelní představení v prostorách MŠ budou probíhat při zajištěných zvýšených 
hygienických opatřeních. 

f. Kurz plavání se uskuteční v běžném rozsahu (při dodržení zvýšených hygienických opatření). 

 
II Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19 

a. Škola předchází vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID-19. 
b. V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 mateřská škola kontaktuje 

odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice. 
c. Každá osoba (kromě dětí před zahájením povinné školní docházky) je povinna při vstupu do 

budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem. Pravidla pro 
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používání ochrany úst a nosu v prostorách mateřské školy se mohou měnit v závislosti na 
platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví (dále také „MZd“).  

d. Aktuálně děti a pedagogové v MŠ ochranu úst a nosu mít nemusí, ostatním přítomným osobám 
je pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 
příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 
prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy 
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének ve vnitřních prostorech školy zakázán. 

e. Všechny dospělé osoby při vstupu do budovy školy provedou dezinfekci rukou. Dávkovač  
s dezinfekcí je umístěn vedle schodiště v budově Školní 126 a ve vstupním vestibulu v budově 
Školní 143. Při pobytu v MŠ dodržují všechny osoby příslušná protiepidemická opatření 
(vyplývající z aktuální situace). 

f. Zákonní zástupci dětí či doprovázející osoby se uvnitř budovy smí pohybovat pouze po dobu 
nezbytně nutnou, respektují aktuálně nastavená hygienická a protiepidemická pravidla 
v souvislosti s ochranou zdraví a bezpečnosti dětí, která jsou zveřejněna na nástěnkách 
v budově školy, případně na dveřích školy, na webových stránkách školy (protiepidemická 
opatření MZd, MŠMT, KHS, pokyn ředitelky školy apod.). 

g. Do šaten dětí vstupují současně maximálně 3 doprovázející osoby, dodržují mezi sebou 
rozestupy. V šatnách a dalších prostorách školy se zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou. 

h. Zákonní zástupci ani doprovázející osoby bez předchozí domluvy s učitelkou nevstupují do tříd  
a pobytových místností dětí (z důvodu zajištění protiepidemických a hygienických opatření). 

i. Osoba s příznaky infekce nesmí do školy vstoupit.  
j. V případě alergií rodič ve vlastním zájmu doloží na vyžádání pedagoga lékařské potvrzení. 
k. Děti si při vstupu do třídy nejprve umyjí důkladně (20 až 30 sekund) ruce vodou a mýdlem. 

Během celého dne dodržují zvýšenou hygienu rukou. 
l. Během dne škola zajišťuje průběžné větrání všech prostor. 
m. Učitelé během dne sledují zdravotní stav dětí. Škola může použít bezkontaktní teploměr. 
n. Pokud dítě při vstupu do třídy nebo během pobytu v mateřské škole vykazuje některý  

z možných příznaků COVID-19, postupuje škola podle školního řádu. V případě, že dítě doprovází 
zákonný zástupce, okamžitě opustí budovu, v ostatních případech neprodleně dojde 
k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému 
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně k informování zákonného zástupce 
dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. 

o. Místem izolace pro děti s příznaky COVID-19 je šatna učitelek (v budově MŠ) a vyhrazená učebna 
ve druhém patře (v budově ZŠ). Dohled nad dítětem zajišťuje pověřený zaměstnanec školy. 

p. 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. 

q. Z důvodu zvýšených hygienických opatření je aktuálně zakázáno přinášet do školy vlastní hračky 
a jídlo.  

r. Pro pobyt venku si každé dítě donese vlastní podepsanou lahev s pitím, kterou doprovod ráno 
uloží v plastovém sáčku do připraveného nosiče v šatně dětí. Na stejném místě si doprovod 
odpoledne lahev vyzvedne a odnese domů ke každodenní dezinfekci. Z hygienických důvodů je 
třeba, aby si dítě umělo lahev samo otevřít a zavřít. 

s. Dětem nechte v šatně jednu čistou a podepsanou roušku nebo respirátor v sáčku pro případ 
potřeby izolace a poučte děti, že bez pokynu dospělého nesmí s ochranou dýchacích cest 
manipulovat. 

t. Děti si po vstupu do třídy nejprve důkladně umyjí ruce mýdlem. Během celého dne jsou 
důsledně dodržovány zásady osobní a respirační hygieny (mytí rukou, používání jednorázového 
kapesníku, ten neprodleně vyhodit a umýt si ruce…). Učitelky provádí opakované poučení dětí. 

  



III Povinnosti zákonných zástupců 

a. Informovat neprodleně školu (třídní učitelku) o návratu dítěte z pobytu v zahraničí,  
o onemocnění dítěte či jiném důvodu nepřítomnosti dítěte v MŠ (viz školní řád). V případě 
podezření na výskyt onemocnění Covid-19 v rodině a zejména při potvrzení nákazy informovat 
neprodleně zástupkyni ředitelky školy a dodržovat všechna platná hygienická nařízení 
(karanténa) s ohledem na zdraví ostatních dětí a zaměstnanců MŠ. 

b. Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných 
příznaků COVID-19. 

c. V případě příznaků COVID – 19 u dítěte kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře. 
d. Uložit dítěti do skříňky v šatně čistou roušku v podepsaném (ideálně uzavíratelném) igelitovém 

sáčku pro případ podezření na výskyt infekce ve škole. 
e. V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení 
praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost. 

 
IV Stravování 

a. Škola zajišťuje pro děti stravování v běžném rozsahu.  
b. Povinné testování na začátku školního roku se týká všech zaměstnanců školních jídelen. 
c. Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky 

dýchacích cest (pokud to aktuálně platné opatření MZd stanovuje) a jednorázové rukavice. 
d. Před podáváním jídla a pití si všichni umyjí důkladně ruce mýdlem. 
e. Podávání jídla, pití a příborů nebude probíhat samoobslužně. 
f. Pitný režim během dne bude na třídách zajišťován personálem MŠ v jednorázových rukavicích. 

Použité hrnečky budou dětmi ukládány do uzavíratelných boxů a následně myty v myčce.  
g. Ovocnou přesnídávku, svačiny a polévku budou rozdávat dětem zaměstnanci v jednorázových 

rukavicích. Druhé jídlo vydává kuchařka v jednorázových rukavicích přímo dětem, které si je 
samy odnesou na stůl. 

h. Talíře a příbory na oběd budou mít děti předem připravené na svých místech na stole.  
i. Během jídla nebudou mít do třídy přístup žádné jiné osoby.  
j. Vyzvedávat obědy nemohou žádné osoby s nařízenou karanténou. 

 
V Povinnosti pedagogických zaměstnanců 

a. Provést na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní 
čísla, e-maily apod.). 

b. Provést na začátku školního roku opakovaně v průběhu roku poučení dětí o zásadách osobní  
a respirační hygieny. 

c. Průběžně kontrolovat dodržování zásad osobní respirační hygieny. 
d. Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla, papírových 

ručníků a vynášení košů v průběhu pobytu dětí. 
e. Dohlížet na dodržování tohoto pokynu dětmi i doprovázejícími osobami. 
f. Zajistit po převzetí dítěte od doprovázející osoby (přezutí a převlečení) důkladné umytí rukou 

tekutým mýdlem a vodou. 
g. Zajistit před každým vstupem do herny z venkovního prostředí po převlečení a přezutí důkladné 

umytí rukou tekutým mýdlem a vodou. 
h. Zredukovat množství hraček a pomůcek na třídě s ohledem na potřebu intenzivnějšího úklidu, 

dezinfekce. 

 

 

 



VI Povinnosti při úklidu 

a. Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení v umývárně - tekuté mýdlo v dávkovači, 
papírové a látkové ručníky. Výměna a praní ručníků se provádí 2x týdně. 

b. Průběžně vynášet odpadkový koš v umývárně, na toaletách i v pobytových místnostech dětí. 
c. Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u schodiště. 
d. Provádět průběžně, minimálně po nástupu dětí a po obědě dezinfekci baterií, ovladačů 

splachování, sedátek na WC. 
e. Provádět průběžně, minimálně po přebírání a odvádění dětí, dezinfekci míst ve společných 

prostorech, zejména míst kontaktu osob s předměty (kliky, dveře, madla sedátka v šatně dětí 
apod.). 

f. Provádět nejméně 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umyvadel, mís a pisoárů na WC. 
g. Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, stolů, židlí, ovladačů oken, klik a ostatních ploch  

v místnostech pobytu dětí. 
h. Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy včetně 

vynášení odpadkových košů. 
i. Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností. 
j. Provádět výměnu lůžkovin každé 2 týdny za dodržení platných hygienických pravidel. 

 
VII Úplata za vzdělávání 

a. Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.  

b. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy stanoví ředitelka 
školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, 
je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to 
i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.  

 
VIII Distanční vzdělávání 

a. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo  
z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí 
z mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nebo z odloučeného pracoviště 
nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje mateřská škola 
dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem, 

b. děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou povinné vzdělávat se distančním 
způsobem, 

c. specifika vzdělávání distančním způsobem v konkrétních podmínkách mateřské školy jsou 
stanovena ve školním řádu mateřské školy. 

 
IX Závěrečná ustanovení 

Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem 
nebyla provedena změna. 

 
 
 
 

V Rybitví 30. 8. 2021     

………………..……………………………….. 

Mgr. et Mgr. Markéta Hujerová 

ředitelka školy 
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