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SMĚRNICE K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM OD 25.5. 2020
po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření
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Platnosti

7.5. 2020.

Účinnost
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Vypracoval a schválil:
Závaznost:

Bc. Lucie Stöhrová, ředitelka školy
Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ
a zákonné zástupce dětí.

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.

Mateřská škola a její provoz se řídí od 25. 05. 2020 platnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Tato směrnice upravuje v souladu s doporučením MŠMT ze dne 30. 04. 2020 základní
provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických
opatření a doporučení. Směrnice stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se
liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze
školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Příchod do mateřské školy

1) Při cestě do mateřské školy a ze školy se všem zúčastněným doporučuje dodržovat
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu na
veřejných prostranstvích a dodržení odstupů 2 m od ostatních osob.
2) Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé bez známek nachlazení či nemoci. Dítě tedy
nesmí mít kašel, rýmu, teplotu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest. Pokud takové
příznaky budou zaznamenány, dítě nebude učitelkou přijato. Pokud se příznaky projeví během
pobytu v mš, učitelka bude neprodleně rodiče informovat.

3) Jakmile rodiče sdělí učitelce, že dítě má alergii (vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující
se sípavé dýchání, vznik kožních kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy
či léku) musí být přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u
lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. Přinese učitelce
lékařskou zprávu, která bude součástí dokumentace dítěte -posudek o zdravotním stavu
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dítěte. Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude jednat o možný příznak
virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školy přijato.
4) Do mateřské školy není umožněn přístup zákonným zástupcům, ani jiným cizím osobám. Vstup
do budovy mateřské školy je pouze na vyzvání personálu a s ochrannými prostředky na
ústech a nosu.

5) Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, nestanoví-li ředitelka
školy s ohledem na výskyt rizikových faktorů mezi zaměstnanci jinak.
Pobyt v mateřské škole
1) Po příchodu dítěte do šatny, mu učitelka vydesinfikuje ruce a pomůže s převlékáním.
Po převlečení a přezutí si dítě půjde umýt ruce a teprve potom si bude smět jít hrát.
2) V době pobytu dítěte v mš budou zpřísněna hygienická pravidla:
➢ Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to
několikrát denně. Dezinfekce rukou po používání kapesníku, po kýchnutí, po
použití wc /je samozřejmostí/, před jídlem, po jídle, po aktivitách vyžadujících
hygienu.
➢ Výchovně-vzdělávací aktivity se uskuteční co nejvíce venku na školní
zahradě, oblečení dětí musí být přizpůsobeno. Přítomnost externích služeb
(divadlo, přednášky aj.) není povolena. Mateřská škola omezí epidemiologicky
rizikové činnosti na minimum, např. podávání rukou, dlouhý fyzický kontakt
mezi dětmi a dětmi a učitelkami, čištění zubů aj.
➢ Pořádání akcí souvisejících se sdružováním vyššího počtu osob se
nedoporučují.
3) Pro vyzvedávání dětí platí stejný režim jako pro přivádění. Po zazvonění vyčká
zákonný zástupce až učitelka dítě převlékne a předá ho stejným způsobem, jako ráno
při příchodu.
Zákonný zástupce
1) Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce učitelce čestné
prohlášení níže popsané. Pokud ho nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy
umožněn. O této povinnosti jsou zákonní zástupci ředitelkou školy předem informováni

(v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích
podmínkách).
➢ písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví
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➢ písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2) Zákonný

zástupce důsledně dodržuje pravidla stanovená shora uvedeným

doporučením MŠMT ze dne 30. 04. 2020 a této směrnice.
3) Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním

webu, emailu a na nástěnkách školy.
4) Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro

případ náhlého onemocnění dítěte.
5) Po zazvonění učitelka převezme dítě od zákonného zástupce. Pokud má dítě s sebou

nějaké věci např. pyžamo nebo náhradní oblečení- musí být v sáčku, batohu nebo tašce.
Dětem je zakázáno přinášet hračky z domu.
6) Pokud přijde dítě v roušce, roušku mu před vstupem do mateřské školy sejme zákonný
zástupce. Učitelka nebude s rouškou manipulovat.
7) Zákonným zástupcům, kteří mají tu možnost, nejsou zaměstnáni, se doporučuje, aby

si vyzvedávali své dítě po obědě, tj. ve 12:00.
Provozní podmínky mateřské školy

1) Mateřská škola je otevřena od 25. 05. 2020 v běžném režimu od 6:30 do 16 hodin. V
případě, že dojde k výraznému provozně technickému omezení podmínek provozu,
např. z důvodu nedostatku zaměstnanců zajišťujících provoz školy, projedná ředitelka
se zřizovatelem omezení 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.
2) Ve třídě se pravidelně větrá, minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut, zvýšen úklid
a dezinfekce prostor, povrchů a předmětů.
3) Odpočinek na lůžku bude probíhat za zvýšeného větrání
4) Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které
zajišťují přípravu a vydávání jídla. Jídlo vydává personál včetně čistých příborů. Děti si
samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
5) V případě výskytu onemocnění informuje ředitelka všechny zúčastněné osoby
obvyklým způsobem.
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Rizikové faktory
V souladu se znovuotevřením mateřských škol doporučuje MZ ČR ve spolupráci s MŠMT
zohledňovat při rozhodování o návštěvě školy v souvislosti s ochranou zdraví obyvatel, zde
dětí a zaměstnanců škol, zákonných zástupců a dalších osob žijících s nimi ve společné
domácnosti, následující rizikové faktory: Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující
rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV
apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní
dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně
naplňuje alespoň jeden z bodů 2) – 8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje
jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím.
S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících
epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.
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Zaměstnanci

1) Zaměstnanci školy jsou průkazným způsobem seznámeni s pravidly provozu a
vzdělávání dětí od znovuotevření mateřské školy dne 25. 05. 2020 do ukončení
školního roku 2019/2020 ke dni 31. 8. 2020 a tento fakt ztvrzují svým podpisem.
2) Jsou detailně informováni a poučeni o hygienických zásadách přípravy stravy, o
potřebě průběžného čištění, dezinfekce povrchů a předmětů aj.
3) Zaměstnanec zváží, zda se na něj nebo osobu žijící s ním v jedné domácnosti
nevztahují rizikové faktory uvedené v bodu I této směrnice. V pozitivním případě
postupuje při zadávání práce zaměstnavatel v souladu s pracovně právními předpisy,
zejména v souladu s ustanoveními Zákoníku práce.
4) Zaměstnanec školy může použít v kontaktu s dětmi i ostatními osobami osobní
ochranné pomůcky. Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o poskytnutí
pracovní ochranné pomůcky, pokud je již neobdržel.
5) Zaměstnanci školy si musí neprodleně po přezutí a převlečení důkladně 20 až 30
sekund umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
6) Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu.
7) Dle podmínek MŠ je vhodné změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného učitele.

V Březině 7.5.2020
Bc. Lucie Stöhrová
ředitelka
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