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1. Organizační zajištění 

 Provoz Mateřského centra Abeceda.  6:00 – 7:00 

 Provoz MŠ: 7:00 – 16:00 

 Platí veškerá doporučení, nařízení a opatření MŠMT a MZ, ředitelství školy 

průběžně sleduje republikový i lokální vývoj situace.  

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.  

 Děti nemají povinnost ochrany dýchacích cest.  

 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.  

 V případě zjištění známek akutního onemocnění dítěte v průběhu pobytu ve škole 

je nutné jej 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 

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

 Důsledné dodržování zásad osobní a respirační hygieny dětí i zaměstnanců – 
kašlat, kýchat do kapesníku, následně jej vyhodit, umýt ruce.  

 Dostatečné větrání v pobytových prostorách, včetně šaten.  

 Pitný režim: viz bod 3 

 Každé dítě donese do MŠ krabičku s papírovými kapesníky. V rámci třídy je 
používaná pouze jedna, po vyprázdnění zajistí výměnu kdokoli ze zaměstnanců.  

 

2.3 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 2x týdně. 

 Dezinfekční přípravek objednává školnice v lékárně. 

 Respirátory jsou k dispozici ve skříňce na chodbě, jednorázové gumové rukavice 

v prádelně školy.  

3.  Zaměstnanci 

 VŠICHNI zaměstnanci jsou povinni nosit respirátor nebo nanoroušku 

po celou dobu provozu MŠ, pokud jsou v kontaktu s neočkovaným 
zaměstnancem nebo jinou osobou. Ochranu dýchacích cest poskytuje 

škola. 
Při kontaktu s rodiči bude zachován 2 m odstup všech přítomných 

zaměstnanců. 
S účinností od 17. 1. 2022, každé pondělí a čtvrtek mají všichni 

zaměstnanci povinnost testování ihned po příchodu do budovy školy. 
Koordinátorem očkování je stanovena školnice Michala Šťastná, která 
dohlíží na správnost provedení testu zaměstnanců, vede jejich 

evidenci a  výsledky. V případě pozitivity některého ze zaměstnanců, 
okamžitě nahlásí ředitelce školy.  

Testování probíhá na chodbě u hlavního vchodu do budovy pro 
zaměstnance. 

 V případě kontaktu s covid pozitivní osobou, je nutné tuto skutečnost 

okamžitě nahlásit ŘŠ, dodržovat pokyny stanovené lékařem nebo 
Krajskou hygienickou stanicí, a to nařízenou karanténu v délce pěti 

dnů ode dne rizikového kontaktu. Sledovat případné příznaky 
onemocnění. 
Po 5 dnech doporučuje ředitelka školy podstoupit PCR test. 

 Pokud má zaměstnanec povědomí o rizikovém kontaktu - setkání 

s potencionálně pozitivní osobou ( pozitivní antigenní test), je nutné 
do doby výsledku PCR testu zůstat DOMA. Preventivně omezit 

kontakt s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a 
dodržovat preventivní opatření. V případě pozitivity PCR testu vyčkat 

na pokyny KHS LK formou SMS, o nařízené karanténě v trvání 5 dnů 
a dalšími informacemi.  

 Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního 
onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase. 

 



4. Rodiče 

 Rodič je povinen nahlásit nástup dítěte alespoň 1 den předem. 

 Všichni dospělí jsou povinni mít při vstupu do budovy školy respirátor 

FFP2 nebo nanoroušku, kromě dětí do 8 let. 

 Před vstupem do budovy rodiče použijí k dezinfekci rukou stojan 
umístěný vlevo od hlavního vstupu. 

 V případě kontaktu dítěte s covid pozitivní osobou, je nutné tuto 

skutečnost okamžitě nahlásit MŠ, dodržovat pokyny stanovené 
lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí, a to nařízenou karanténu 

v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu. Sledovat případné 
příznaky onemocnění. 

 Pokud má rodič povědomí o rizikovém kontaktu dítěte - setkání 
s potencionálně pozitivní osobou ( pozitivní antigenní test), je nutné  

do doby výsledku PCR testu ponechat dítě DOMA. Preventivně 
omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky 

onemocnění a dodržovat preventivní opatření. V případě pozitivity 
PCR testu vyčkat na pokyny KHS LK formou SMS, o nařízené 

karanténě v trvání 5 dnů a dalšími informacemi.  

 V prostorách budovy školy se zbytečně nezdržovat. 

 Do MŠ s sebou:  

papírové kapesníky – 1 balení (nejlépe v krabičce) 
podepsanou, uzavíratelnou, lehce udržovatelnou lahvičku s  pitím. V 

průběhu dne je možnost dolévání minerálkou. Denně si dítě lahvičku 
odnáší domů, kde bude rodičem řádně vymyta a naplněna čerstvým 

nápojem dle volby rodičů. 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 dne  

  17. 1. 2022. 
4.2 Ruší se Nařízení ředitelky školy – Covid 19 č. 38 z 23. 11. 2021. 

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

 

Ve Velkých Hamrech dne: 17. 1. 2022  

 

…………………………………….. 

            Bc. Soňa Hozdová 

               ředitelka školy 

 



 


