
Dodatek ke školnímu řádu na šk.r. 2021/22 od 1.9.2021 

 

Tento pokyn je stanoven ředitelku školy na základě metodického pokynu 
MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem 
ke COVID-19 

Provoz je od 7:00 do 16.00 hod. 

PŘED MŠ: 

-Dle doporučení, jedna osoba, která bude vodit a odvádět dítě do/ze školky    

(1 rodič + dítě které dochází do MŠ a mladší sourozenec) z hygienických důvodů jsme 

nuceni omezit pohyb po MŠ na doporučení MŠMT a KH 

- Při vstupu do MŠ jsou rodiče i děti povinni si vydesinfikovat ruce desinfekcí u vchodu MŠ. 

PŘI VSTUPU DO MŠ 

- Pro děti trpící alergií nebo chronickým kašlem, je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, 

že dítě je léčeno alergologem nebo jiným lékařem a projevy jeho onemocnění mohou být 

zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.  

 

-Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a 
  tekutým mýdlem nebo použít desinfekci 

 

-Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi při tzv. ranním filtru 

s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo.  

- K pobytu budou děti přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, 

rýma, teplota, průjem…). Při příznacích dítě nebude přijato do MŠ. Dle manuálu MZ. 

Teplota se dětem bude měřit při vstupu do třídy 3x v týdnu tj. pondělí, středa a pátek. 

Tělesná teplota, považována za normální tělesnou teplotu je do 37 ℃. Doba, po kterou 

by dítě mělo být doma v klidovém režimu je doporučena 2 až 3 dny. 

POBYT V MŠ 

- Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního 

onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí 

rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve škole, dozor zajistí personál. Nebudeme brát na zřetel 

tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašel, pokud nebudou mít potvrzení od lékaře!  

Distanční výuka 

Distanční výuka, bude poskytována předškolním dětem, které mají povinné vzdělávání.  

Při dlouhodobé nepřítomnosti, karantény nebo uzavření MŠ z důvodu COVID. 

Vzdělávání bude formou informací na email rodiče a poskytnutí pracovních a výukových listů. 

 

Úplata  

- Pokud je žák v karanténě nebo nemocen – úplata se hradí. 

- V době uzavření či karantény MŠ, bude úplata ponížena podle délky přerušení provozu  



 

Ostatní 

- Plavání je v plánu od dubna co červa – dle situace. 

- Divadla v MŠ se uskuteční dle situace, prozatím máme objednané divadlo do MŠ 

v měsíci listopad . 

- Akce s rodiči se v prostorách MŠ v letošním roce neuskuteční dle doporučení MŠMT  

(vánoční besídka, podzimní tvoření , jarní dílničky) 
-  V MŠ bude desinfekce prostor každý den. 
- Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky z důvodu hygieny. 

- Ložní prádlo a ručníky bude prát MŠ, dle manuálu MŠMT. 

- Prevence zubu v letošním roce nebude. 

 
 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, průjem či jiné 
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je 
pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje 
se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.  

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí 
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak 
vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance 
školy. 
 
 
 
 
Tento dodatek může být upraven v reakci na vývoj situace nebo nařízení či doporučení 
MŠMT, MZ nebo KH. 
 
 
 

 
 V Krupé 30.8.2021                                                                  Bc. Růžena Horáčková 


