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Tato pravidla stanovují základní podmínky provozu Mateřské školy U Křemílka Dubí 2,
Rokosovského 236 (dále jen „škola“) při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb
ve školním roce 2021/2022, lišící se od standardních podmínek jejího provozu, vzhledem
k epidemiologické situaci Covid-19. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních
nemocí, proto při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí škola dále
postupuje v souladu s:
 vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními
na regionální úrovni místně příslušnou KHS, na celostátní úrovni MZd,
 Souborem doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022
vzhledem ke Covid-19, vydaným MŠMT.
1. Epidemilogická opatření






Do školy je povolen vstup pouze osobám, které neprojevují příznaky respiračního
onemocnění, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená
tělesná teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest.
Dítěti, s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergií, je umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost osvědčuje praktický lékař pro
děti a dorost.
Povinnost zakrývání dýchacích cest a další nařízení se řídí aktuálními mimořádnými
opatřeními MZČR a aktuální epidemickou situací v místě školy. Všechny osoby
vstupující do mateřské školy jsou povinny se jimi řídit:
Od 1. 11. 2021 se zakazuje pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest (respirátor) ve
vnitřních prostorech školy všem osobám s výjimkou:
1. dětí, které doposud nezahájily školní docházku,
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2. očkovaných pedagogických pracovníků (po uplynutí 14 dnů dokončeného
schématu očkování) při poskytování vzdělávání,
3. pedagogických pracovníků v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv), pokud
udržují vzdálenost alespoň 1,5 m od ostatních,
4. pedagogických pracovníků (ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby
dítě při výuce vidělo na ústa učitele – (logopedická prevence, rozvíjení
řečových dovedností u dětí s PO), kdy použijí jako prostředek ochrany
dýchacích cest ochranný štít a dodrží vzdálenost 1,5 metru od dítěte,
5. osoby v době výkonu práce na pracovišti, kdy vykonávají tuto činnost na
jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.


Aktuální informace zákonným zástupcům předávány vývěskami v MŠ, na webu školy,
případně na nástěnce NašíMŠ (komunikační aplikace mezi školou a rodinou).

2. Pravidla provozu školy






Mateřská škola je v běžném provozu od 6:00 do 16:00 hodin, v provozu jsou obě dvě
třídy.
Pobyt zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob je omezen na 1 doprovázející
osobu, které je umožněn přístup pouze do šatny, kde se zdržuje po dobu nezbytně
nutnou k předání či převzetí dítěte.
V areálu mateřské školy je dále povolen pobyt cizích osob (dodavatelé, opraváři, úřední
osoby, praxe, akce dle TVP a ŠVP atd.) po dobu nezbytně nutnou.
Všechny osoby vstupující do budovy školy jsou povinny, před příchodem do vnitřních
prostor, použít desinfekci na ruce (umístěna před hlavním vchodem).

3. Hygienická pravidla a standard úklidu








Škola je vybavena čistícími a desinfekčními prostředky s virucidní aktivitou.
U vstupu do budovy, v šatně, ve třídách, školní jídelně a na hygienických zařízeních jsou
k dispozici prostředky k desinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem, u umývadel
mýdla v dávkovačích, určené k desinfekci rukou všech příchozích osob. Osoušení je
zajištěno jednorázovými ručníky.
Po příchodu do školy si děti důkladně myjí ruce vodou s mýdlem, k osoušení jsou
v průběhu měsíce září používány jednorázové ručníky, dále také ručníky látkové.
Ve třídách i ostatních prostorách školy se často a intenzivně větrá.
Úklid, desinfekce všech prostor, podlahových krytin a odstraňování odpadu z košů
probíhá ve vyšší frekvenci a ve zvýšené míře denně.
Hračky budou dle potřeby desinfikovány, případně bude redukováno jejich množství.

4. Organizace vzdělávání


Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení bezinfekčnosti.
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Třídní kolektivy obou tříd se budou z provozních důvodů spojovat pouze v době
ranního příchodu (6.00 – 7,00 hodin) a odpoledne od 15.30 do 16.00 hodin.
Vzdělávání dětí podle ŠVP a TVP bude probíhat běžným způsobem.
Při aktivitách, organizovaných v prostorách školy v souvislosti se vzdělávacím
procesem – projekty, tematické dny, divadla aj. – jichž se účastní jiné subjekty, bude
dodržován sociální distanc od ostatních účastníků vzdělávání a budou dodržována
platná epidemiologická opatření.
Vzdělávací program bude realizován, dle aktuálních povětrnostních podmínek, ve větší
míře venku.

5. Stravování








Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Stravování dětí bude probíhat ve školní jídelně v běžné podobě s nastoleným střídáním
obou tříd.
Hygiena ve školní kuchyni i jídelně je zajišťována běžnými postupy s přidaným
desinfikováním povrchů a prostor. Jídelní stoly se myjí po každém jídle každé třídy.
Jídelna je průběžně větrána, především v době jídla.
Hygienická bezpečnost je zajištěna i omezením samostatnosti dětí, tzn., že
samoobslužný výdej je omezen.
Personál školní kuchyně používá při manipulaci s potravinami a hotovým jídlem
rukavice.
Pro pitný režim ve třídách mají děti vlastní hrníčky.

6. Screeningové testování
Pokud dochází k plošnému testování antigenními testy dětí nebo zaměstnanců školy, řídí se
vždy platným Mimořádným opatřením MZd.
7. Pravidla při podezření na možné příznaky Covid-19




Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19,
tuto skutečnost naplňuje tím, že zajistí oddělení dětí, které vykazují známky akutního
onemocnění od ostatních dětí a zajistí pro ně dohled zaměstnancem školy.
Všichni zaměstnanci školy věnují zvýšenou míru pozornosti možným příznakům
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.), a
při jejich objevení volí následující postup:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není do mateřské školy přijato
za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte, tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o
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nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; toto není možné, postupuje se podle bodu
d),
c) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy a dítě přivádí zákonným zástupcem
pověřená dospělá osoba k vyzvedávání dítěte – dítě není do mateřské školy přijato a
zákonný zástupce je o situaci neprodleně informován telefonicky,
d)příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a izolaci od ostatních přítomných ve škole (dohled provádí
pedagog či jiný zaměstnanec školy vybavený rouškou) a současně informování zákonného
zástupce dítěte s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy,
e) v případě podezření na infekční onemocnění jsou pedagogičtí nebo jiní pověření
zaměstnanci školy oprávnění bezkontaktně měřit dětem teplotu, v souladu s doporučením
odborné lékařské společnosti8 je za normální tělesnou teplotu obecně považována
hodnota do 37 °C.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid19), 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.
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.

8. Výskyt onemocnění Covid-19 ve škole




Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních (karanténa, uzavření školy). 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.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce dětí,
zaměstnance a svého zřizovatele.

9. Distanční vzdělávání


Pokud je v důsledku mimořádných opatření KHS nebo plošných opatření MZd nebo
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině
dětí s povinným předškolním vzděláváním poskytuje škola poskytuje vzdělávání
distančním způsobem.

10. Úplata za předškolní vzdělávání
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Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou
nepřítomnost a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy na více než 5 dnů
v měsíci, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem.

V Dubí dne 27. 10. 2021

Bc. Zdeňka Hamalová
ředitelka školy

