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čl. I 

Úvodní ustanovení 

 

Na základě dokumentu MŠMT ze dne 17.8.2020 „Provoz škol a školských zařízení ve školním 

roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Ustanovení v této směrnici se vztahují na zajištění provozu mateřské školy v době šíření 

onemocnění covid-19. 

 

čl. II 

Pohyb v areálu mateřské školy 

 

1) V případě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo mimořádného opatření KHS 

jsou zákonní zástupci (případně jiná osoba pověřená k přivádění či vyzvedávání dítěte) a děti 

povinni mít zakrytá ústa a nos a dodržovat odstupy v bezpečné vzdálenosti nejméně 2 metrů. 

2) Zákonní zástupci (případně jiná osoba pověřená k přivádění či vyzvedávání dítěte) jsou 

povinni omezit pobyt v areálu mateřské školy na dobu nezbytně nutnou. 

3) Zákonným zástupcům (případně jiným osobám pověřeným k přivádění či vyzvedávání dítěte) 

bude umožněn vstup pouze na šatnu dané třídy. Není možné vstupovat do prostor třídy či 

umývárny. 

4) Při vstupu do budovy mateřské školy jsou všechny osoby povinny použít dezinfekční 

prostředek umístěný při vstupu do budovy. 

  

 

čl. IV 

Povinnosti zákonných zástupců a dalších pověřených osob k přivádění a vyzvedávání dětí 

 

1) Zákonný zástupce je povinen seznámit se s touto směrnicí. V případě, že bude dítě přivádět či 

vyzvedávat jiná jím pověřená osoba, je povinen ji také seznámit s touto směrnicí. 

2) V případě, že se dítě setkalo s osobou s onemocněním Covid-19, případně vykazuje dítě či jiný 

příslušník společné domácnosti příznaky tohoto onemocnění, je rodič povinen o tomto 

mateřskou školu neprodleně informovat. 

3) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, rýma, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest) či jiného akutního infekčního onemocnění nesmí do mateřské školy 

vstoupit. Za akutní infekční onemocnění se považuje: 

a) Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené 

tělesné teploty.  

b) Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to 

i bez zvýšené tělesné teploty.  

c) Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené 

tělesné teploty.  

d) Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, 

syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.  

e) Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže 

dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávicí trakt na běžnou 

stravu nepřijme.  

f) Zánět spojivek.  

g) Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.  
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4) V případě, že se jedná o alergickou či chronickou rýmu, je zákonný zástupce povinen doložit 

tuto skutečnost potvrzením od lékaře, které obsahuje přesný popis projevů. 

5) V případě, že bude zákonnému zástupci mateřskou školou sdělena informace o příznaku 

onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout v mateřské škole.  

6) Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků onemocnění COVID-19, bude izolováno od 

zbytku kolektivu a neprodleně kontaktován jeho zákonný zástupce. 

a) V izolaci dítě pobývá až do příchodu zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.  

b) Při péči o nemocného na izolaci je nutné použít ochranné pomůcky (dítě i pečující osoba). 

c) Po předání dítěte zákonnému zástupci bude izolace neprodleně vydezinfikována. 

 

čl. V 

Podmínky pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole 

 
1) Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a tekutým mýdlem nejméně 20 

sekund. 

2) K utírání rukou jsou ve všech umývárnách umístěny zásobníky s papírovými ručníky. 

3) Dále si děti musí umýt ruce po každém použití toalety či smrkání, před a po jídle, při návratu 

z pobytu venku a po každé činnosti.  

4) Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem. 

5) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě 

odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte. 

6) Každou hodinu musí být provedeno řádné vyvětrání pobytových místností a to po dobu 

nejméně 5 minut. Větrání zajišťují pedagogičtí pracovníci, školnice a uklízečka. 

7) Je zakázáno přinášet do mateřské školy hračky z domácího prostředí. 

8) Zákonní zástupci jsou povinni přinést do mateřské školy vždy v pondělí čisté pyžamo. V pátek 

jej odnesou a v domácím prostředí vyperou. 
 

čl. VI 

Povinnosti zaměstnanců mateřské školy 

 

1) Při vstupu do budovy mateřské školy použijí dezinfekční prostředek na ruce.  

2) Po příchodu na pracoviště se převléknou do pracovního oděvu a umyjí si ruce teplou vodou a 

mýdlem po dobu 20-30 sekund. 

3) Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky onemocnění v průběhu práce, 

informuje o tom ředitelku školy a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a 

požadovaného odstupu.  

4) Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní 

pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.  

5) Ředitel školy, může zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu 

práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu 

způsobu výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných 

pomůcek. 

6) Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, 

že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se 

zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady 

mzdy nebo platu). 
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čl. VII 

Podmínky školního stravování 

 

1) Je uskutečňováno v běžné podobě. 

2) Jídlo, i příbory vydává personál. Děti pití ani jídlo samy nenabírají a neberou ani příbory. 

3) Nádobí je umýváno v myčce při teplotě minimálně 60°C po dobu 30 minut s obvyklými 

mycími prostředky. Při jiném způsobu mytí se vyžaduje oplach při teplotě 85 °C. Nádobí se 

neutírá a neleští. 

  

 

čl. XI 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2020 a je platná do konce školního roku 2020/2021. 

2) Ředitelka MŠ je povinna s touto směrnicí seznámit všechny zaměstnance před datem její 

účinnosti. 

 
Ve Zlíně dne:  26.8.2020    

 

 

                                                                             

…………………………………….. 

Bc. Lenka Neubauerová 

ředitelka MŠ 

 


