
POKYNY ŘEDITELKY ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VE ŠKOLNÍM 

ROCE 2021/22 VZHLEDEM KE COVID – 19 

Následující informace a pravidla vycházejí z dokumentu vydaného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy dne 17.8.2021, tzv.“ manuálu“.  

 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY 

 Mateřské školy zahájí provoz v plném rozsahu v souladu se školskými právními 

předpisy. 

 Předškolní děti nemají povinnost v mateřské škole nosit roušky, ani se testovat.  

Pokud dojde ke změně, budou všichni včas informováni. 

 Každá osoba (žáci ZŠ, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do 

budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. 

 Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy 

(telefonní čísla, adresy, maily) 

 Zákonní zástupci budou informováni o aktuálních opatřeních především 

prostřednictvím webových stránek školy a školních nástěnek, v případě nutnosti i 

pomocí SMS či mailů. 

 Vstup do prostor MŠ 

Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 DOSPĚLÉ OSOBY. To samé 

platí i při odchodu dětí z MŠ. 

 Akce školy budeme organizovat v podobě, jakou nám umožní aktuální 

epidemiologická situace.   

 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 

 Při vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce na ruce. V každé třídě, hygienickém 

zařízení i v provozních prostorách jsou připraveny prostředky k dezinfekci rukou. 

 Po vstupu do třídy si děti důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou a tekutým 

mýdlem. Děti mají k dispozici své ručníky, které jsou od sebe oddělené. Děti jsou 

opakovaně poučovány o hygienických pravidlech a postupech. 

 Ranní filtr probíhá „pohledem“, případně pohovorem s rodiči. Pokud bude dítě jevit 

známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno. 

 Do MŠ bude přijato jen dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků 

respiračního onemocnění – rýma, kašel, průjem, zvýšená tělesná teplota nebo 

horečka. Totéž se týká i dalších infekcí - zánět spojivek, vši... 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je 



myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba. 

Pokud učitelka zjistí u dítěte příznaky onemocnění, má kompetence dítě nepřijmout, 

případně požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, nebo že se 

jedná o projevy alergie apod. 

 Je zakázáno nosit z domova do školky hračky. 

Děti, pokud je to nezbytně nutné, si mohou přinést na začátku školního roku do MŠ 

pouze jednoho "mazlíčka" na spaní, kterého si v MŠ ponechají.  

 Ve škole je prováděn úklid, včetně pravidelné dezinfekce, jehož pravidla jsou nyní 

nastavena maximálnímu omezení šíření virů. 

Pobyt ve třídě  

 Třídy budou často větrány (minimálně 1x/hodinu po dobu alespoň 5 minut). 

 Dětem budou vštěpovány zásady osobní a respirační hygieny (umývání rukou vodou a 

mýdlem vždy před jídlem, po použití WC či kapesníku, po příchodu z pobytu venku..). 

Prosíme rodiče, aby tyto zásady připomínali dětem i doma. 

 Vzdělávání bude organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku. 

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19 

 Učitelky ve třídách nebudou aktivně zjišťovat příznaky infekčního onemocnění u 

všech vstupujících osob (měření teploty..), u dětí proběhne kontrola  zběžně 

„pohledem“. 

 Pokud se u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, budou učitelky 

postupovat takto:  

o  Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není 

vpuštěno do třídy a je předáno zpět zákonnému zástupci.  

o Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není 

přítomen zákonný zástupce – zákonný zástupce bude okamžitě telefonicky 

kontaktován, aby si dítě sám odvedl nebo dal souhlas s odvedením dítěte 

z MŠ doprovázející osobou. V případě, že nebude možné zkontaktovat 

zákonné zástupce nebo nedají souhlas k odvedení dítěte doprovázející osobě, 

bude se postupovat dle následujícího bodu. 

o Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu vzdělávání – dítě dostane 

roušku a bude umístěno do izolace do doby, než si ho vyzvednou zákonní 

zástupci. Ti budou telefonicky informováni o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí dítěte. Osoba, která bude mít nad dítětem dohled, je povinna mít 

ochranné pomůcky (roušku…).  

 

 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid 

– 19), informuje bezodkladně ředitelku školy nebo vedoucí odloučeného pracoviště a 



školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením obecně 

známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. Vedoucí 

odloučeného pracoviště nahlásí tuto skutečnost ředitelce školy. 

Vedoucí odloučeného pracoviště, případně ředitelka školy rozhodně o zástupu za 

nemocného zaměstnance, včetně zajištění vzdělávání dětí, stravování či úklidu. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 

 Školu v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS, která určí další 

rizikové osoby a případně rozhodně o dalších opatřeních. Škola bude bezodkladně 

informovat zákonné zástupce pomocí webových stránek, SMS či mailů. 

 Pokud je z důvodu karantény, příp. dalších mimořádných opatření, přítomno méně 

než polovina dětí s povinnou předškolní docházkou na jednom pracovišti MŠ, bude 

toto pracoviště poskytovat vzdělávání dětí distančním způsobem. 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 

omluvenou nepřítomnost dítěte ve škole a úplata – „školné“ - se hradí.  

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy na více než 5 

dnů, bude úplata za předškolní vzdělávání -„školné“- poměrně poníženo podle délky 

omezení nebo přerušení provozu a to i v případě, že MŠ bude poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem. 

 

 

V Novém Boru dne 30.8.2021     Mgr. Ivana Posseltová 

                                                                                                               ředitelka MŠ „Klíček“ Nový Bor 

 


