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Dodatek ke školnímu řádu č. 1 
(čerpáno z manuálu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19) 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM 

ZDRAVOTNICTVÍ 
 Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 

 Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických 

opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. 

semafor. 

 Škola zajistí v rámci své kompetence dezinfekci rukou, pravidelný úklid prostor, dodržování 

základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp. 

 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci  

a místní podmínky, kterými se škola řídí. 

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 
 Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními 

předpisy. 

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

 Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu 

včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

 Škola bude aktuální informace se zákonnými zástupci zveřejňovat a sdílet prostřednictvím e-mailů, 

které zákonní zástupci povinně nahlásí v den nástupu do mateřské školy (případně aktualizují) a na 

webových stránkách školy (https://www.ms-stonozka.cz/). 

 Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že 

je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si 

umýt ruce.  

 Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního 

vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní  

a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit 

nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, 

apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd). 

 Škola zajistí řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.  

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
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HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 
 U vstupu do budovy školy, v každé třídě, 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. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

 Škola zajistí časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – 

čerstvým vzduchem. Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně po celou provozní dobu 

školy. 

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

používat i textilní ručníky. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí do školy, po zahájení 

vyučování a po odchodu dětí ze školy.  

 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 povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, 

spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel 

či dezinfekce). 

 Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření 

viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti – 

prádelna školy. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola neskladuje, ale bezodkladně vypere. 

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, bezkontaktním teploměrem, přiměřeným 
počtem roušek  pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, záložní roušky pro 
případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech školy (Nadále však platí, že škola není 

povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení 
jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto prostor). 

 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 
 Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.  

 

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, 

které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí 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: 



o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěn do budovy školy; 

v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

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.  

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

 Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou 

i zaměstnancem školy. Prostor izolace (v naší škole to je kabinet ve 2. patře) musí být dobře udržovatelný 

a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. 

 Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace 

by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta (v naší škole je to toaleta v 2. patře), která se 

nachází v blízkosti izolační místnosti a v době využití izolace nebude používána dalšími osobami.   

 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.   

 Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) 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. Pokud u dítěte přetrvávají 

příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, 

potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).   

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
 Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS  

a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele. 

 Mateřská škola má 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. U dětí 

mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
 Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, a není možná dohoda o výkonu práce z domova 

(v rámci mateřské školy je to organizačně a provozně nemožné) postupuje se z pohledu právních 

předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 

kalendářních dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, 

od 15. kalendářního dne nemocenská).  

 Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu 

používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a zachovávat 

sociální distanci. 

 

 



ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Školní stravování se může poskytovat za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak: 

 

 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). 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ 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. 

 Ředitel školy má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v 

závislosti na situaci i v jiných případech.   

 

PEDAGOGICKÁ PRÁCE (PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) 
A) prezenční výuka 

 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, které nepřekročí více jak 

50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. 

Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako 

v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud 

to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem vzdělávací podporu na dálku, např. 

formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti se zapojují na bázi 

dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 

B) smíšená výuka 
 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je škola 

povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat děti, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní 

děti pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob bude probíhat zasíláním vzdělávacích 

materiálů a odkazů na rozvoj dovedností dětí v souvislosti s ŠVP. Distanční způsob vzdělávání musí 

vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí. 

 Preferuje se, aby děti nebyly slučovány do jiných tříd (pokud je to možné). 

C) distanční výuka 
 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd zakázána přítomnost dětí ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto 

třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním 

způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, přechází mateřská škola na distanční vzdělávání 

dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné za předpokladu, že chybí většina dětí třídy. Škola vždy 

přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a 

technickým možnostem školy. 

 

 



 
 

 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 kontrolu dodržování dodatku č. 1 školního řádu (dále jen dodatek) provádí ředitelka účetní jednotky 

nebo jí pověřený zaměstnanec 

 ředitelka MŠ zajistí seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců dětí s obsahem tohoto dodatku, 

 zákonné zástupce nových dětí a nově přijaté zaměstnance seznámí s dodatkem ředitelka při nástupu 

do MŠ, 

  dodatek je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské 

školy, 

 dodatek je zveřejněn v šatně na přístupném místě a na webových stránkách mateřské školy,  

 nerespektování tohoto dodatku ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do 

MŠ, 

  tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020 a  je nedílnou součástí aktuálního školního řádu ze 

dne 1. 9. 2019. 

 

Ve Varnsdorfu, dne: 1. 9. 2020 

 

 

 

……………………………………..……….. 

                                                                                                     Bc. Nováková Pavlína 

                                                                                   (statutární orgán)       

 

Se školním řádem seznámeny: 
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