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Aktualizace č. 1 PROVOZU NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

V SOUVISLOSTI S ROZŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19  
VYDÁVÁ ŘEDITELKA TATO OPATŘENÍ: 

A. Rodiče (zákonní zástupci): 
1) Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy musí být minimalizována 

je spojena výhradně s testováním dětí. 
2) Rodiče vstupují do školy na vyzvání osobou konající dohled u testování 

z důvodu časových a prostorových rozestupů.    
3) Při příchodu do školy musí mít nasazený respirátor. 
4) Při vstupu do budovy použijí rodiče dezinfekční prostředek umístěný při 

vstupu do budovy.  
5) Zákonný zástupce čeká na výsledek testu s dítětem na školní zahradě. 
6) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku 

onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.  
 

B. Děti:  
1) Do mateřské školy se přijímají děti (s povinnou předškolní docházkou a 

děti rodičů ISZ) jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků 
respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka, 
a to i samostatně, nejen v kombinaci. V případě alergií doloží rodič 
potvrzení od odborného lékaře. 

2) Při příchodu do školy jsou děti testovány antigenním testem Singclean ve 
spolupráci se zákonnými zástupci. Na výsledek testu čekají společně na 
zahradě MŠ. Pravidelně 2x za týden: pondělí a čtvrtek. 

3) Před příchodem do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem 
nejméně 20-30 sekund. 

4) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích 
cest. Dětem dejte v šatně do skříňky, alespoň jednu chirurgickou roušku. 

5) Pobyt venku je realizován častěji a déle. Při pobytu na zahradě jsou děti 
v prostoru rozděleny do menších skupin. 

6) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a 
po každé činnosti. Používají dezinfekční gel. 

7) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, 
musí být okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní 
zástupci dítěte a příslušná KHS. 
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8) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí 
ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat respirátory, roušky, 
dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. 

9) Akce mimo školu budou minimalizovány. 
 
C.   Zaměstnanci 

1) Po příchodu na pracoviště jsou všichni zaměstnanci testováni, výsledek je 
zaznamenán. 

2)  Poté se převléknou do pracovního oděvu a umyjí si ruce teplou vodou           
a mýdlem po dobu 20-30 sekund, používají v průběhu dne dezinfekci. 

3)  V budově mateřské školy mají zaměstnanci povinnost používat ochranné 
prostředky dýchacích cest (respirátor). 

4) Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky onemocnění v 
průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím 
respirátoru a požadovaného odstupu.  

5) Ředitel školy, může zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří 
přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších 
osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních 
povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek. 

 
D.   Vnitřní prostory, úklid, větrání: 

1) Zaměstnanci provádějící úklid, jsou informováni a poučeni o hygienických 
zásadách                     a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů 
a předmětů. 

2) Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači. 
3) Nejméně jednou denně musí být dezinfikovány toalety, vyprázdněny 

odpadkové koše                  a důkladně čištěny všechny místnosti, ve kterých 
se nacházejí děti, pedagogové a další zaměstnanci. Častější výměna 
ručníků, jejich praní při 60°C. 

4) Několikrát denně musí být prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, 
které používá zvláště velký počet lidí, (kliky dveří, zvonky, dálkové 
ovladače, učební pomůcky, stolky, čipové systémy, spínače světla, sedátka 
WC, vodovodní baterie, klávesnice a počítačové myši, telefony, podlahy 
používaných prostor). 

5) Jedenkrát za týden dezinfekce používaných hraček, a to vždy v pátek. 
6) Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí 

jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace 
dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).  
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7) Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s 
návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí 
času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  

8) Každou hodinu musí být provedeno řádné vyvětrání pobytových místností, 
a to po dobu nejméně 5 minut. 

9) Je zajištěna pravidelná Ionizace prostor mateřské školy. 
 
E.    Stravování 

1) Jídlo i příbory vydává personál. Děti pití ani jídlo samy nenabírají a 
neberou ani příbory. Dodržovány jsou rozestupy v rámci možnosti jídelny. 

2) Při přípravě a výdeji jídla musí být dodržována ve zvýšené míře hygienická 
pravidla. 

3) Pravidelné větrání a důkladný úklid, mytí nádobí při teplotě 85°C. 
  
F.   Použití rukavic: 

1) Dopomoc s hygienou dětí. 
2) Příprava jídla. 
3) Likvidace odpadů. 
4) Testování dětí. 

 
G.   Osobní ochranné pomůcky  

1) Škola disponuje určitou zásobou dezinfekčních prostředků, respirátorů či 
jiných ochranných prostředků pro případ potřeby. 

2)  V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel 
zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný 
prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. 
Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit 
zaměstnance rouškami, či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. 
Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání 
šíření kapének, osobním ochranným pracovním prostředkem.  

3) Škola má k dispozici antigenní testy pro děti i zaměstnance. 
 

Dle vývoje dané situace, budou prováděny aktualizace opatření 
v provozu. 
 

 
 
 
       V Kyselovicích 8.4.2021                      Mgr. Renata Ambrožová, ředitelka školy 
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PROHLÁŠENÍ ZAMĚSTNANCE: 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámila a porozuměla výše 
uvedenému dokumentu „Opatření zaměstnavatele v souvislosti s rozšířením 
onemocněním Covid-19, pro školní rok 2020/2021 aktualizace č. 1 
Jsem si vědoma všech rizik.  

S OPATŘENÍMI SOUHLASÍM A BERU NA VĚDOMÍ PŘI PLNĚNÍ SVÝCH 
POVINNOSTÍ V SOULADU S PRACOVNĚPRÁVNÍMI POVINNOSTMI VYPLÝVAJÍCÍ 
Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poř.č. Jméno a příjmení  Pracovní  zařazení Datum seznámení Podpis 

1. Ptáčková Klára Učitelka 9.4. 2021  

2. Vančurová 
Kristýna 

Asistent pedagoga 9.4.2021  

3. Říkovská Ivana Školnice 9.4.2021  

 


