
PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, SMIŘICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

VZHLEDEM KE COVID-19 

 

Informativní část 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ: 

- Doporučujeme dospělým osobám provést dezinfekci rukou, zásobník je umístěn za 

vchodovými dveřmi. 

-  Ve škole bude důsledně dodržován úklid prostor a budou dodržována základní 

hygienická pravidla. 

- Apelujeme na ohleduplnost osob, které vykazují známky nemoci, aby nevcházeli do 

budovy školy. 

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 

1, Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. 

2, Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

3, Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy. 

 

Doporučení 

1, Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

2, Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy se omezuje na nezbytně 

dlouhou dobu (předání a vyzvednutí dítěte ze školy).  

3, Škola v průběhu školního roku bude vzhledem k vyvíjející se situaci zvažovat konání 

aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich 

ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce).  

 (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž 

epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná 

s epidemiologickou situací v době konání akce). 

 

 

 



HYGIENICKÁ PRAVIDLA  

U vstupu do budovy školy je pro dospělé osoby k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v 

nádobě s dávkovačem.  

V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve 

škole. 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 

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-oblasti-

ochrany-verejneho-zdravi.pdf. 

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému 

semafor. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYTNÁKAZY COVID-19 

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 

dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 

veřejného zdraví). 

§ 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 do školy – dítě není vpuštěno do 

budovy školy; 

- příznaky jsou zjištěny v průběhu dne, kdy není přítomen zákonný zástupce dítěte – 

tato skutečnost je oznámena zákonnému zástupci neprodleně a je informován o 

nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu dítěte ze školy; pokud toto není možné, 

postupuje se podle následujícího bodu:  

o příznaky se vyskytnou, 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;  

o Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf


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. 

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19U DÍTĚTE NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY  

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 

epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických 

opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, 

kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 

místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.  

 

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v 

rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 

protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, 

vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd.  

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce a svého 

zřizovatele. 

§ Mateřské školy mají 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.  

Školní stravování 

Není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.  

Úplata za vzdělávání  

§ 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: 

V mateřských školách stanoví ředitel školy 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. 



KONTAKTY 

Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti 

MŠMT zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu 

koronavirus@msmt.cz. 

Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka 

je k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin. K metodické a informační podpoře v oblasti 

hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné MZd a místně příslušné KHS. 

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:  

•+420 771 139410 

•+420 771 139398 

Další kontakt na „koronalinku“ MŠMT: 234811111 

Kontakty na Krajské hygienické stanice: 

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola kontaktuje 

pracoviště Královéhradeckého kraje: zaneta.moravkova@khshk.czKHS  

 

 

Dne 30. 8. 2020        Bc. Pavlína Drabiková 

        ředitelka mateřské školy 
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