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1. Organizační zajištění  

• Provoz MŠ: 6:30 – 16:00 

• Při příchodu bude probíhat testování dětí v šatně a třídě A. Celý proces dohledují dvě asistentky, 

které jsou povinny mít gumové rukavice.  

• Rodič je povinen použít k dezinfekci rukou stojan umístěný u vchodů do budovy, respirátor FFP2, 

děti od 2 - 15 let chirurgickou roušku. Teprve po negativním antigenním testu může dítě, které 

navštěvuje MŠ, roušku odložit. I nadále je zachováván 2 m odstup. 

Vchod do šatny třídy A zůstává otevřený, bez použití zvonku.  V šatně jsou připravena 4 odběrná 

místa, ve třídě 6. Každé odběrné místo je vybaveno kompletním testem, včetně roztoku v lahvičce, 

gumovými rukavicemi, dezinfekcí a košem na obalový materiál testu. Rodič použije připravené 

gumové rukavice, dezinfekci  a může přistoupit k provedení testu. Jeho vyhodnocení probíhá 

v rozsahu 15 min. Provedený test vyhodnotí asistentka a vloží do připraveného sáčku. Sáček 

odloží do odpadové pytle na balkóně. Telefonicky informuje učitelku o výsledku testu. V případě 

jeho pozitivity okamžitě informuje ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu. 

Výsledek asistentka následně zapíše do předem stanoveného formuláře. 

• Zaměstnanci školy absolvují proces testování stejným způsobem jako děti. Vyhodnocený test vždy 

vyfotí pomocí mobilního telefonu. Teprve po negativním vyhodnocení testu použijí vchod pro 

zaměstnance pro následný pobyt ve škole.  

• Celý proces testování dětí, včetně čekací doby, bude ukončen do 8:30 hod. 

• Po ukončení testování budou místnosti k tomu určené, důkladně dezinfikovány a vyvětrány. 

• Odpadový materiál z testování bude likvidován ve spolupráci s praktickým lékařem. 

• Děti s negativním výsledkem testu jsou následně rozděleny do dvou skupin: 

Třída B1 + šatna – děti, které neplní povinnou předškolní docházku 

Třída B2, C + šatna – děti, které plní povinnou předškolní docházku 

Schází se a rozchází vždy ve své třídě. Mezi skupinami nedochází k propojování ani setkávání dětí 

ani v případě pobytu venku. 

• Platí veškerá doporučení, nařízení a opatření MŠMT a  MZ, ředitelství školy průběžně sleduje 

republikový i lokální vývoj situace. 

• Úplata za PV – pokud není škola uzavřena, úplata se hradí vždy, dítě v karanténě má omluvenou 

nepřítomnost. 

• Škola i nadále poskytuje dětem, které plní povinnou předškolní docházku distanční způsob 

vzdělávání. 

2. Obecné pokyny 

2.1 Ranní filtr  

• Denně při příchodu dítěte je proveden důkladný ranní filtr – kontrola známek akutního 

onemocnění – dítě se známkami infekčního onemocnění do kolektivu nelze přijmout i v případě, 

že antigenní test je negativní. 

• Při příchodu a odchodu si pedagogický pracovník nepodává s dítětem ruku. Je nutné mít s dítětem 

pouze oční kontakt.  

• Po příchodu si dítě řádně umyje ruce, učitelka ruce dítěte dezinfikuje.  

• V případě zjištění známek akutního onemocnění dítěte v průběhu pobytu ve škole je nutné dítě 

okamžitě izolovat a zajistit dohled zletilé fyzické osoby v pracovně právním vztahu ke škole. 



Neprodleně informovat zákonného zástupce a v co nejkratším možném termínu opustit budovu 

školy. Vzhledem k podmínkám školy je jako izolační místnost stanovena šatna zaměstnanců. 

• Po odchodu dítěte je prostor dezinfikován a vyvětrán. 

• Dítěti, popřípadě zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, včetně alergií, 

je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – potvrzení 

praktického lékaře. 

2.2 Hygienická pravidla 

• Pedagogové a provozní zaměstnanci jsou povinni po celou dobu provozu nosit respirátor 

FFP2, který je poskytován školou. Děti nemají povinnost ochrany dýchacích cest. Při 

kontaktu s rodiči bude i nadále zachován 2 m odstup. 

• Všichni zaměstnanci dbají na časté a důkladné mytí rukou (20 – 30 s.) – mýdlo, dezinfekční 

prostředek. 

• Důsledné dodržování zásad osobní a respirační hygieny dětí – kašlat, kýchat do kapesníku, 

následně jej vyhodit, umýt ruce. 

• Dostatečné větrání v pobytových prostorách, včetně šaten. 

• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu opustí v nejkratším  

možném čase. 

• Zakazuje se samoobslužný výdej potravin! 

Dopolední a odpolední svačina: pedagogický pracovník rozdá talíře a hrnečky – nalije nápoj dle 

výběru dítěte, kuchařka vydává svačiny.  

Oběd:  nalévání polévky a rozdání připraveného hlavního jídla zajišťuje pedagogický pracovník. 

Výdej lžic, lžiček a příborů zajišťuje pedagogický pracovník. 

Přidávání pokrmů zajišťují kuchařky. 

• Pitný režim: každé dítě má svoji uzavíratelnou, lehce udržovatelnou lahvičku s pitím, na kterou 

učitelka, v případě stejných lahví, přilepí značku dítěte pro snadnou identifikovatelnost. V 

průběhu dne je možnost dolévání minerálkou. Denně si dítě lahvičku odnáší domů, kde bude 

rodičem řádně vymyta a naplněna čerstvým nápojem – čaj, minerálka. Ráno přináší opět s sebou 

do MŠ. 

• Každé dítě donese do MŠ krabičku s papírovými kapesníky. Dětmi je používaná pouze jedna 

krabička. Po jejím vyprázdnění, učitelka umístí na předem určené místo, krabičku další. 

2.3 Výskyt onemocnění 

• Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně 

testován. Zákonný zástupce, zaměstnanec školy, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým 

dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře nebo praktického lékaře 

pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou 

žádanku k tomuto vyšetření. V případě výskytu potvrzeného pozitivního testu dítěte nebo 

zaměstnance školy, škola bezodkladně zašle KHS seznam dětí, kteří byli v předcházejících 2 

dnech ve škole v kontaktu s osobou, která měla pozitivní výsledek preventivního testu (v případě 

PCR testů také těch, kteří byli s pozitivně testovaným ve škole v kontaktu 2 dny po provedení 

testu, provedením testu je myšlen odběr vzorku). KHS rozhodne o vyšetření metodou RT-PCR 

těchto osob a zašle jim elektronickou e-žádanku.  

 

2.4 Standard úklidu 

 

• Zaměstnanci školní kuchyně provádějí každodenní dezinfekci všech prostor patřících ke školní 

kuchyni.  

• Školnice a uklízečka denně dopoledne a po ukončení provozu: setření prachu vlhkým hadrem, po 

obědě setření podlah a stolů ve třídách dezinfekčním prostředkem, luxování, setření všech podlah 

v budově, všech umyvadel, vodovodních baterií a záchodů dezinfekčním prostředkem – dle 

rozpisu úklidu pro školnici a uklízečku. 

• Denně ráno v 8:15 a po ukončení provozu dezinfekce všech klik, domácího telefonu a nejčastěji 

dotýkaných ploch.  



• Výměna lůžkovin 1 x za 14 dní – striktní dodržování lůžkovin pro jednotlivé dítě. 

• Výměna ručníků denně. 

• Dezinfekční přípravek objednává školnice v lékárně. 

• Respirátory jsou k dispozici ve skříňce na chodbě, jednorázové gumové rukavice v prádelně školy. 

3. Rodiče 

• Rodič je povinen nahlásit nástup dítěte alespoň 1 den předem. 

• Před vstupem do třídy absolvuje povinné testování dítěte v šatně a třídě A podrobně popsané 

v bodu 1.  

• Všichni dospělí jsou povinni mít při vstupu do budovy školy respirátor FFP2, děti od 2 – 15 

let chirurgickou roušku. 

• Před vstupem do budovy rodiče použijí k dezinfekci rukou stojan umístěný vlevo od 

hlavního vstupu do šaten B1, B2 a C. 

• V prostorách budovy školy se rodiče zbytečně nezdržují. 

• Do MŠ s sebou:  

podepsané papírové kapesníky – 1 balení (nejlépe v krabičce) 

podepsanou, uzavíratelnou, lehce udržovatelnou lahvičku s pitím, na kterou učitelka přilepí 

značku dítěte pro snadnou identifikovatelnost. V průběhu dne je možnost dolévání minerálkou. 

Denně si dítě lahvičku odnáší domů, kde bude rodičem řádně vymyta a naplněna čerstvým 

nápojem – čaj, minerálka. Ráno přináší dítě lahvičku opět s sebou do MŠ. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Toto Nařízení ředitelky školy – Covid 19 č. 38 vstupuje v účinnost dnem 12. 4. 2021. 

4.2 Ruší se Nařízení ředitelky školy – Covid 19 č. 38 z 7. 9. 2020. 

  Toto Nařízení ředitelky školy zůstává v platnosti do jeho písemného odvolání. 

 

Ve Velkých Hamrech dne: 9. 4. 2021  

    

          …………………………………….. 

           Bc. Soňa Tůmová 

              

 ředitelka školy 

 

 

 

 

 


