Vážení rodiče,
seznamte se prosím s některými opatřeními, která vydalo MŠMT s ohledem na
epidemiologickou situaci v ČR a jimiž se musí řídit také naše MŠ.
Úryvky z Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem
ke kovid-19 (MŠMT)
HYGIENICKÁ PRAVIDLA

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 následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. V budově MŠ děti nemají
povinnost nosit roušky. Všechny děti mají roušku ve svých skříňkách pro případ potřeby.
Osoby doprovázející děti do budovy nebo jiné osoby vstupující do budovy mají povinnost
nosit ochranné prostředky (rouška, respirátor) a ošetřit ruce dezinfekčními prostředky
z bezdotykových dávkovačů u vchodů do obou budov. Osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do MŠ vstoupit. Prosíme rodiče, aby do budov zbytečně nevstupovali.
Výjimku tvoří rodiče dětí, které letos zahajují docházku.
Cizí osoby mohou do budov vstoupit po domluvě se zaměstnanci MŠ, nasazení ochranných
prostředků a dezinfekci rukou (dle aktuální epidemiologické situace).

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY 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/žáků/studentů 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:
o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě není vpuštěno do budovy
školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ a není přítomen zákonný
zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu z MŠ;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ;
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 z MŠ;

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého
žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.

§ 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/žáků/studentů
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční
vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.1

§ Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost
týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud je určitému dítěti nařízena
karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve
škole a úplata za předškolní vzdělávání 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.

Dodatek
Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - U chronicky nemocných
dětí/žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro
děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je
dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.
(Další změny v provozu MŠ mohou nastat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.)

1

Zde uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

