
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SMĚRNICE vyplývající z Doporučení Ministerstva zdravotnictví 
ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 
2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění 
COVID-19 a z Manuálu MŠMT pro školy od 1. 9. 2021 
 
Všechny dotčené osoby jsou povinny řídit se při pobytu v Mateřské škole touto směrnicí a s ní 
souvisejícími nařízeními a dále aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v 
případě infekční nákazy, zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu 
veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem způsobujícím 
onemocnění Covid – 19. 
 
Škola se zásadami vyplývajícími z této směrnice prokazatelně seznámí rodiče dětí i 
zaměstnance školy. Na schůzce rodičů, v případě nepřítomnosti na nástěnkách v šatnách a 
rodiče podepíší, že četli a seznámili se. 
  

Zákonní zástupci jsou povinni se s podmínkami vzdělávání seznámit a dodržovat je. 
 
Přílohy:  
Plán sanitace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres 

Liberec, příspěvková organizace 

Podlesí 560, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 72744324 
 

PROVOZ  MŠ OD 01. 9. 2021 
Směrnice  

Skartační znak A5  

Vypracoval: Mgr. Irena Ryplová 

Schválil: Mgr. Irena Ryplová 

  

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021 



Směrnice se vztahuje a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání 
potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnici vydává ředitelka mateřské 
školy na základě výše uvedených nařízení a manuálů.  

Platnost od 1. 9. 2021 do odvolání, nedílnou součástí směrnice jsou přílohy /viz výše/.  

Mezi základní principy prevence vzniku a šíření infekční nemoci ve školách a školských zařízení patří: 

1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny 

2. skupinová izolace, sociální distance  

3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena 

 4. opakovaná edukace 

Mezi základní minimum v oblasti preventivních opatření patří zajištění odpovídajících podmínek 

pro osobní a provozní hygienu. 

V praxi Mateřské školy to znamená: 

1. Budou aktualizovány kontakty na všechny účastníky výchovně - vzdělávacího procesu, 

zejména zákonné zástupce dětí, pedagogických a nepedagogických pracovníků.  

2. Osoby vstupující do prostor mš užijí respirátor. Z povinnosti nosit respirátor jsou vyňaty děti a 

učitelé školy.  

3. Při podezření na onemocnění dítěte nebude dítě vpuštěno do mš. Pokud se příznaky infekční 

choroby projeví u dítěte během dne bude podezření oznámeno zákonnému zástupci dítěte a 

bude zajištěna izolace nemocného do doby vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem.  

4. Prostor pro izolaci osoby s podezřením onemocnění covid 19 bude v šatně dospělých 

v Myškách, je tam wc i umyvadlo a okno. Zde bude nemocná osoba izolována od ostatního 

kolektivu do doby odchodu ze školy nebo v případě dítěte do doby převzetí zákonným 

zástupcem. Legislativní povinnost izolace nemocného nebo z nákazy podezřelého dítěte nebo 

mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Při péči 

o nemocného použije nejen nemocný nebo z nákazy podezřelý, ale i zaměstnanec školy, 

který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující osoba navíc užije i další OOPP jako 

jsou jednorázové rukavice, pracovní plášť apod. 

5. Do školy a školského zařízení nebudou mít přístup infekčně nemocné osoby. Nemocní 

zůstávají doma! 

6. Škola je vybavena bezkontaktními teploměry – na každé třídě. 

 

7. Ve škole je zajištěn efektivní úklid na mokro s dezinfekci všech prostor a ploch. V nejvyšší 

četnosti je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, 

dálkové ovladače, telefony, zábradlí, výtokové ventily u umyvadel, splachovadla, tlačítka u 

tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci apod. V zařízení jsou zajištěny dostatečné zásoby 

čistících a dezinfekčních prostředků. Koronavirus je obalený virus, na který působí dezinfekční 

přípravky s virucidní aktivitou. Domovnice, uklízečka hlásí potřebu dokoupení dopředu 

ředitelce, objednává VŠJ hospodářka MŠ. 

 

8. Podmínky pro osobní hygienu jsou zajištěny – tekutá antibakteriální mýdla, jednorázové 

ručníky, teplá tekoucí voda, dezinfekce. 



 

9. Školní stravování/jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí 

zajistit při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60ºC). Při ručním mytí je nutné 

zajistit finální oplach teplou vodou. Vysoký stupeň osobní hygieny a dodržování znalostí 

nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje u všech zaměstnanců 

účastnících se stravování (např. i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy apod.). V rukavicích 

a roušce. 

 

10. Praní ložního prádla a ručníků zásadně při teplotě 60°C. Je zajištěno řádné větrání všech 

prostor mš a denní odstraňování odpadu. 

 

11. Důsledně bude omezen pohyb cizích osob v prostorách mš. 

 

12. Všichni dotčení touto směrnicí s jejím obsahem budou prokazatelně seznámeni. 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 do 

koše a následně si umýt ruce.  

 

13. Bude POSKYTOVÁNO školní stravování, Před zahájením stravování si každé dítě umyje 

ruce. Pedagogický dozor zajistí ochranu stravy dětí před kontaminací  dotekem jiného 

dítěte.  

Obecná kritéria 
Rodiče jsou povinni zkontrolovat dítě, zda nevykazuje známky níže uvedených příznaků:         
Zvýšená tělesná teplota, Suchý kašel, Dušnost, Zažívací potíže (nevolnost, zvracení, bolesti 
břicha, průjem, Ztráta chuti, čichu, Bolest v krku, Bolest svalů a kloubů, Rýma, Bolest hlavy..   
V případě, že dítě vykazuje některý z uvedených příznaků, nebude mu umožněno předškolní 
vzdělávání a do MŠ nebude přijato. 
 
  
Příchod do mateřské školy  
Vstup do budovy školy pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (respirátor, nanorouška). 
Do MŠ přivádí dítě jeden zákonný zástupce a v prostorách MŠ (šatna, školní zahrada) se zdržují 
zákonní zástupci na nezbytně nutnou dobu.  
 
Nutná dezinfekce rukou, která  je k dispozici před vstupem do šaten školy a na chodbách.  Děti si 
před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně 
dodržovat osobní hygienu a budou k tomu vedeny v jednotl. třídách třídními učitelkami vhodnou 
motivací. 
 
 
Ranní zdravotní filtr 
Příznaky onemocnění již při příchodu - zákonný zástupce dítě odvede z MŠ. 
 
Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti v MŠ  - pokud dítě vykazuje známky respiračního 
onemocnění, kontaktuje třídní učitelka zákonné zástupce a dítě počká (s rouškou) s pověřeným 



zaměstnancem (učitelka, AP, školnice, hospodářka) v izolační místnosti do příchodu zákonného 
zástupce, poté kontaktuje praktického lékaře pro děti, který rozhodne o dalším postupu.  
 
  
Alergie 
Pokud zákonní zástupce sdělí třídní učitelce, že dítě má alergii – prevence záměny příznaků  
(vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavého dýchání, vznik kožních kopřivek nebo 
zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku), je nutné doložit lékařskou zprávu, která bude 
součástí dokumentace. 
 
  
Vzdělávací činnost v MŠ  
Děti v MŠ roušky nenosí, ani se netestují na Covid-19. 
 
Vzdělávací aktivity školy se odehrávají výhradně v areálu mateřské školy, mimo areál za 
dodržování hygienických a bezpečnostních opatření. Přítomnost externích služeb (divadlo, 
přednášky aj.) je povolena pouze za dodržování hygienických opatření. Mateřská škola omezí 
epidemiologicky rizikové činnosti na minimum. Pořádání akcí souvisejících se sdružováním 
vyššího počtu osob se řídí aktuální situací, vyplývající z nařízení vlády ČR. 
 
V případě nařízeného uzavření MŠ jsou předškolní děti povinny absolvovat vzdělávání distančním 
způsobem. Rodiče budou včas informováni (email, telefonicky, webové stránky školy). 
 
Dětem je zakázáno nošení hraček z domova.  
 
Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu a na 
nástěnkách školy. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické 
spojení pro případ náhlého onemocnění dítěte. 
 
 
§ právní předpis při příjezdu ze zahraničí 
Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí 
ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje 
některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním 
covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě 
návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na 
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně 
nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 
musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 
 
Úplata za vzdělávání (školné) a stravování 
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 v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání 
distančním způsobem. 
 



 
Omezení provozu MŠ 
Mateřská škola je otevřena v běžném provozu od 6,30 do 16,30 hodin. V případě, že dojde k 
výraznému provozně technickému omezení podmínek provozu, např. z důvodu nedostatku 
zaměstnanců zajišťujících provoz školy, nebo vstup školy do karantény, projedná ředitelka 
mateřské školy se zřizovatelem omezení nebo přerušení provozu mateřské školy, a to v souladu s 
ustanovením § 3, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a informuje o této 
skutečnosti zákonné zástupce obvyklým způsobem. 
 
 
 
SANITACE A ÚKLID 

1/ Před znovuotevřením školy po prázdninách bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech 
prostor. 

2/ Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

3/ Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení 
(min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

4/ Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na 
etiketě dezinfekčního prostředku. 

5/ Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolečků, židlí a dalších povrchů školního 
vybavení - kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, 
čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti 
epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.  

6/ O zpřísněných podmínkách úklidu bude poučen úklidový personál. Ředitelka školy definuje 
plán úklidu, sanitace a dezinfekce. Stanoví, kdo a kdy bude úklid provádět, jakož i osobu 
odpovědnou za jeho provádění.  

 

DALŠÍ USTANOVENÍ 

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky 

MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná 

pravidla. 

Informační a help linky pro školy: 771 139 410, 771 139 398, 234 811 111 

Aktualizováno k 31. 8. 2021 

 

Platnost pravidel od  1. 9. 2021   do odvolání 

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 24. 8. 2021                                               Mgr. Irena Ryplová 

                                                                                                                                     ředitelka MŠ 

 



Příloha č.1 - Plán úklidu, sanitace a dezinfekce  

Plán sanitace a dezinfekce v Mateřské škole sloužící k zajištění mimořádných pravidel pro 

pobyt dětí v Mateřské škole k ochraně veřejného zdraví do konce školního roku 2019-2020 a 

dále pro školní rok 2021-2022 v době ohrožení společnosti coronavirovou nákazou Covid -19.  

V platnosti zůstávají veškeré další povinnosti zaměstnanců vzhledem k úklidu, sanitaci a 

dezinfekci, vyplývající z provozního i organizačního řádu Mateřské školy.  

 

Dezinfekce a sanitace:  

Každý den  

7. 30 hod. kontrola naplněnosti rozprašovačů virucidních přípravků na ruce, doplnění dle 

potřeby /odpovídá domovnice/  

8:10 - 8:40 – vytření všech prostor mateřské školy vodou s virucidním přípravkem / 

odpovídá  domovnice/ uklízí uklízečky dle svých rozdělených úseků 

8:45 – 9:45 – dezinfekce používaných ploch, klik, povrchů stolků, úchytek skříněk, pák 

vodovodních baterií, splachovadel, spínače světla, veškerých ploch, kterých se děti, či 

zaměstnanci dotýkají dezinfekčním prostředkem k tomu určeným, kontrola naplněnosti 

nádobek s mýdlem a zásoby papírových ručníků- doplnění, hlavní dveře u ředitelny, 

vedlejší budova Ježečků, kuchyně, skladů, a všech prostor / odpovídá školnice/ uklízí 

uklízečky dle svých rozdělených úseků 

10:00 – 11:30 – 1. i 2. i 3. i 4. třída /po odchodu dětí ven, před příchodem na oběd/ vytření 

všech prostor mateřské školy vodou s virucidním přípravkem / odpovídá školnice/ uklízí 

uklízečky dle svých rozdělených úseků - dezinfekce stavebnic, klik, židliček, stolků, úchytek 

skříněk, pák vodovodních baterií, splachovadel, spínače světla, veškerých ploch, kterých se 

děti, či zaměstnanci dotýkají postřikem dezinfekčním prostředkem k tomu určeným, 

kontrola naplněnosti nádobek s mýdlem a zásoby papírových ručníků- doplnění  

/ odpovídá školnice/ uklízí uklízečky dle svých rozdělených úseků 



11:30 –13:30 dezinfekce jídelna – vytření na mokro s dezinfekčním prostředkem, 

dezinfekce povrchů stolečků, židliček, stolu a židlí personálu / odpovídá školnice/ uklízí 

uklízečky dle svých rozdělených úseků 

13:30 – 16:30 – vytření vstupních prostor s dezinfekčním přípravkem, úklid a dezinfekce 

toalet v přízemí, dezinfekce klik, spínačů apod / odpovídá školnice/ uklízí uklízečky dle 

svých rozdělených úseků 

 

Větrání:  

Větrání otevřenými okny v přízemí mš, v době do 7:45.  

V případě pobytu dětí v prostoru, kde se větrá NENÍ PŘÍPUSTNÉ otevřít okna dokořán, 

větrání pouze ventilačkou!!  

Ráno před příchodem dětí do tříd, chodba mateřské školy – denně otevřená okna dokořán 

minimálně po dobu 5 minut v době mimo pohyb dětí. DŮSLEDNÁ KONTROLA!  

/ odpovídá školnice/  

 

 třídy 

8:00 - větrání ventilačkou / odpovídá učitelka/  

9:00 – větrání ventilačkou  před odchodem na svačinu / odpovídá učitelka/  

10:00 – větrání ventilačkou před odchodem ven / odpovídá učitelka/  

11:00 – větrání ventilačkou při pobytu dětí venku větrání dokořán minimálně 5 minut / 

odpovídá školnice/  

12:00 – větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá školnice/  

13:00 – větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/  

14:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/  

15:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/  

16:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

 

Chodby, jídelna, umývárna mateřské školy  

Každou hodinu ventilačkou minimálně po dobu 5 minut / odpovídá školnice/  

 

 

 



Školní kuchyně  

Kuchařka dodržuje veškeré zásady provozního řádu školního stravování Mateřské školy.  

Ráno před započetím práce dezinfikuje veškeré pracovní plochy virucidním prostředkem.  

Po skončení práce omývá a dezinfikuje veškeré pracovní plochy, úchyty, police v kuchyni za 

použití virucidních prostředků.  

V průběhu pracovních činností používá roušku, při vydávání pokrmů rukavice.  

Nevstupuje zbytečně do jiných prostor školy, než je kuchyně a skladů potravin, škrabky, 

lednic, wc, šatny, chodby, pečivárny, kompostéru a nezbytně nutných prostor!  

Dodržuje přísně veškeré zásady osobní hygieny.  

/odpovídá kuchařka/  

 

Za kontrolu provádění činností tohoto plánu odpovídá ředitelka školy, která jeho 

dodržování průběžně kontroluje.  

 

 

 Dne 30. 8. 2021 na provozně pedagogické poradě seznámeni všichni zaměstnanci MŠ   

 

Podpisy:  

 

 

 


