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Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace 

Podmínky pro provoz MŠ na školní rok 

2021/2022 – dodatek ke Školnímu řádu 

Zpracováno dne: 26. 8. 2021 Účinnost od: 1. 9. 2021 

Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě soubor doporučení pro 
školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a 
testování (dále také „manuál“) ze dne 17. 8. 2021 
 

1. ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ A 
DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY 

- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny – dezinfekce rukou při vstupu do budovy, 
dodržování základních hygienických pravidel – kašlání a kýchání nejlépe do jednorázového 
kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce, správná technika mytí rukou – 20 
sekund v teplé vodě. 

- Ochrana úst a nosu. 
- Dodržování skupinové izolace – co nejvíce je to možné. 
- Opakovaná edukace – na třídních schůzkách 26. 8. 2021, plakátky v šatnách a na vstupních 

dveřích, rozhovory s dětmi. 
- Osoba s příznaky infekčního onemocnění má zákaz vstupu do budovy mateřské školy. 
- Dodržení odstupů 2 metry (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné 

domácnosti). 
- Omezení pobytu v prostorách školy na nezbytně nutnou dobu. 
- S ohledem na aktuální situaci nařídí místně příslušná KHS speciální protiepidemická opatření. 

 
 

2. HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU 
 

- Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly – 
žádáme, aby dítě do MŠ doprovázela vždy jen 1 osoba a aby se, pokud možno, osoby příliš 
nestřídaly. Pokud budete vyzváni, počkejte prosím venku. 

- MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové 
skupině osob. 

- Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u 
vchodu do šatny. 

- Po přezutí a převlečení dítěte, si dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a tekutým mýdlem 
(20-30s.). Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy ani do prostor WC a umývárny. Dítě 
(po převlečení, přezutí) předáte pedagogovi v šatně. Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte, 
provede dezinfekci a dítě převede do třídy.  

- Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v 
areálu MŠ (dle počasí).  

- Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty z domu!!!!!!! 
- Děti si nebudou v MŠ čistit zuby. 
- Při odpoledním odpočinku budou lehátka rozmístěna v bezpečné vzdálenosti od sebe. 
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- Dejte dítěti do uzavíratelného sáčku 2 čisté roušky, ponechte je v přihrádce v šatně. Rouška 
bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu. 

- Zajistíme časté větrání okny, které je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za 
hodinu po dobu 5 minut). 

- Ve třídách a přilehlých prostorách bude prováděn pravidelný úklid a dezinfekce. Dezinfekce 
povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát 
denně (např. kliky dveří, spínače světla aj.) 

- Pracovnice úklidu budou provádět pravidelný úklid a dezinfekci na svěřeném úseku - tj. třída a 
všechny přilehlé prostory. 

- Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace 
šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné 
místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí 
nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno 
použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve vyčleněném 
prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. 
 
 

3. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19 
 

- Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se 
zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům 
se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)  

- Dítěti  (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které 
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  

- Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19, či jiného onemocnění, 
případně může vyžadovat potvrzení lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu dětí. 

- Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19  v průběhu pobytu v MŠ, 
bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. jiného 
zaměstnance MŠ ) ve společenské místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, 
a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout.  

 

4. VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID – 19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
 

- 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. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS. 

- V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém 
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického 
šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k 
zavedeným opatřením atd.  

- Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených 
KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých dětí a svého 
zřizovatele. 
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5. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. Mateřské 
školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 
předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je 
organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo 
z celého odloučeného pracoviště. 

- U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
- V MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace bude probíhat distanční výuka formou 

zveřejňováním výukových materiálů na webových stránkách školy, e-mailovou komunikací se 
zákonnými zástupci dětí, případně osobním vyzvednutím tištěných materiálů v mateřské škole 
(po předchozí domluvě). 

- O zahájení distančního vzdělávání budou zákonní zástupci dětí včas informováni – na 
webových stránkách školy případně e-mailem. 
 
 

6. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ 
 

- Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě. 

- Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce – pedagogické pracovnice budou dohlížet 

na důkladnou hygienu rukou.  

- Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice 

MŠ dětem vše připraví.  

- Jídlo dětem budou servírovat pracovnice výdejny. 

- Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

- Oběd při prvním dnu nemoci dítěte si můžete vyzvednout v čase 11.40 – 12.00 hodin – bude 

Vám vydán v jednorázových miskách. Od druhého dne nemoci musíte mít stravu 

odhlášenou!!!!!!! 

 

 

7. ÚPLATA  ZA PV A STRAVOVÁNÍ 

 

- Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata PV se hradí. 

- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských 

zařízení veřejných zřizovatelů následující:  

V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 

podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu 

více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem.  

 

Ostatní opatření budou vycházet z výše uvedeného opatření MŠMT. 
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Podmínky provozu MŠ Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace se mohou změnit v souvislosti 
se změnou epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O 
případných změnách Vás budeme neprodleně informovat. 

 

Podle manuálu MŠMT vypracovala: Bc. Blanka Postulková, ředitelka MŠ 


