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Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 
Zařízení Mateřská škola, třída Žabiček, Kunín 346 

DODATEK Č. 1 K PROVOZNÍMU ŘÁDU 
Vypracoval:     Mgr. Šťastná Renáta 
Schválil:     Mgr. Machýčková Ivana 
Pedagogická rada projednala dne:  27. 8. 2020 
Účinnost ode dne:    1. 9. 2020 
Č. j.       416/20     
 
OPATŘENÍ DLE DOKUMENTU MŠMT ČR PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 
ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19: 
 

1. Vedení školy sleduje aktuální epidemiologickou situaci, republikový i lokální 
vývoj situace. Na základě aktuální situace nastavuje podmínky dle tzv. semaforu, 
tabulky.  
 

2. Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem Zdravotnictví: 
- Všichni zaměstnanci i děti dodržují zásady osobní a provozní hygieny, jsou 

opakovaně poučováni a upozorňováni (včetně nutného zakašlání nebo kýchnutí do 
kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt si ruce),  

- Všichni zaměstnanci a zákonní zástupci jsou s pravidly v Dodatku seznámeni a 
informováni, že je zveřejněn na webu školy a v MŠ. je určeno, kdo, kdy, kde, co a 
čím bude čistit a dezinfikovat. Děti jsou opakovaně s pravidly seznamovány  při 
edukaci, záznamy o poučení jsou prováděny do třídních knih. 

3. Kontakty na zákonné zástupce jsou aktualizovány ihned v září. ZZ jsou poučeni, 
že při změně telefonního čísla jsou povinni změnu ihned hlásit v MŠ.  
 

4. Hygienická pravidla a standard úklidu: 
- U vstupu do školy, u tříd, u kuchyně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci 

rukou v nádobách s dávkovačem,  
- Po příchodu do budovy si každý umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, 

popřípadě provede dezinfekci rukou, hygiena je dodržována po celou dobu pobytu 
ve škole,  

- Učebny a prostory školy (včetně šaten) jsou v co nejvyšší míře opakovaně a 
intenzivně větrány, 

- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, 
- Denně jsou vyprazdňovány odpadkové koše, 
- Denně probíhá úklid všech prostor na mokro, koberce se vysávají, 
- Několikrát denně probíhá dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší 

počet lidí (vypínače, kliky dveří, madla, klávesnice a počítačové myši, baterie u 
umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků na mýdlo aj..),  

- Škola zajistí praní prádla při dostatečné teplotě nad 60°C, škola používá vhodné 
transportní obaly,  

- Školní jídelna zajišťuje mytí nádobí při vysokých teplotách (min. 60°C) a při 
ručním mytí finální oplach vodou o teplotě min. 85°C. 

Podmínky pro provádění dezinfekce 

KDO Dezinfekci provádí příslušná pracovnice provozu, dle přidělení na třídy (včetně 
zástupů), případně další pověřená osoba (školní asistent, učitel MŠ), dle podmínek školy 
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KDY Dezinfekce je prováděna: 

- 2x denně při úklidu na mokro 
- Vícekrát denně probíhá dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší 

počet lidí (vypínače, kliky dveří, madla, klávesnice a počítačové myši, baterie u 
umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků na mýdlo aj..),  

KDE Dezinfekce je prováděna na všech pracovištích MŠ, ve všech prostorách 

CO Dezinfikovány jsou všechny prostory a povrchy dostupné pro děti i dospělé 

ČÍM Dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou, Savo prim, Anti Covid, Desam, 
prostředky jsou střídány, ke všem jsou vytisknuté bezpečnostní listy a návod k použití. 

 

5.  Vybavení školy 

- Škola je vybavena dezinfekčními prostředky tak, aby nedošlo k výpadku po 
spotřebování zásob,, na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního 
přípravku a čas působení, 

- Jsou pořízeny dezinfekční prostředky s virucidní aktivitou, 
- Škola je vybavena bezkontaktními teploměry, 
- Dítě i zaměstnanci mají v MŠ záložní roušku (děti v podepsané plastové krabičce) 

pro případ podezření na výskyt covid-19. 
 

6. Škola mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-

19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou 

povinny zajistit: 

- Oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a 
zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného 
zdraví), 

- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 
onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) ale věnuje 
těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění, objevení, volí 
postup: 

a) Příznaky jsou patrné již při vstupu do budovy, pokud je přítomen zákonný zástupce, 
dítě není vpuštěno do budovy, 

b) Příznaky jsou patrné již při vstupu dítěte do budovy a není přítomen zákonný zástupce 
– tohoto neprodleně informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí / převzetí / 
odchodu ze školy. Pokud to není možné, tak: 

c) Dítěti poskytnout roušku, umístit je do připravené samostatné místnosti nebo jej jinak 
izolovat od ostatních a informovat zákonné zástupce, dítě opustí v jeho přítomnosti 
školu v co nejkratším čase. Do té doby pobývá v izolační místnosti. 

Ve všech uvedených případech je zákonný zástupce informován, že má telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře (pediatra) dítěte, který rozhodne o dalším postupu.  

7. Pravidla izolační místnosti 
- Dohlížející osoba používá ochranné pomůcky, 
- Prostor místnosti je dezinfikovatelný a udržovatelný, přirozeně větratelný oknem, 
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- Nejlépe aby byl vybavený umyvadlem na mytí rukou, s přívodem teplé a studené 
pitné vody, vybaven mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a 
dezinfekcí na ruce,  

- Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která nemá izolační režim, 
- Pro účely izolace je vytipovaná a označená samostatná toaleta, která není v době 

využití izolace používána dalšími osobami. 
 

8. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou 
teplotu obecně považována hodnota do 37°C.  
 

9. I v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama 
KHS nekontaktuje. 
 

10. V případě projevů příznaků infekčního onemocnění u zaměstnance školy tento 
s použitím roušky a dodržením dalších pravidel chování a jednání školu opustí.  
 

11. Dítěti nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, 
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, 
(rýma, kašel) je umožněn vstup pouze v případě, že prokáže, že netrpí infekční 
nemocí (potvrdí pro děti lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců školy lékař v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  
 

12. O rozsahu případné karantény a okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, 
rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Přihlédne 
k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením apod.  
 

13. Škola informuje o vzniklé situaci a opatřeních a následných krocích v provozu 
školy stanovených KHS a případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce 
dětí a svého zřizovatele.  
 

14. V MŠ nebude umožněn samoobslužný výdej ve stravování. Děti nebudou odebírat 
příbory z hromadných zásobníků, využívat samoobslužné bufety (polévky, saláty, 
nápoje).  
 

15. Podmínky pro MŠ jsou dále rozpracovány dle stupňů pohotovosti v oblasti 
ochrany veřejného zdraví,  opatření mohou být upravena dle podmínek školy a dle 
aktuálních opatření v republice (roušky, odstupy apod.): 

 
Stupeň 
pohotovosti 

Epidemiologické 
kritérium 

Specifická doporučení 
pro školy a šk. zařízení 

Co to znamená v MŠ 
Kunín 346? 
Žabičky 

0 Nulové nebo  
zanedbatelné riziko 

Standardní provoz 
s souladu s hygienickými 
požadavky a mimořádnými 
opatřeními MZd na provoz 
škol a šk. zař. 

Doprovázející osoby vodí a 
odvádějí děti ke třídě a od 
třídy (červená čára) 
Doprovázející osoby dodržují 
odstupy v šatnách a na chodbě 
tak, aby v šatně a na chodbě 
nebyly více jak 2 rodiny 
Neměříme teplotu ani dětem 
ani dospělým 
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Je možné, že uspořádáme 
mimoškolní akci venku 

1 
Zelená  

Výskyt nákazy  
v ČR bez  
komunitního přenosu 

Opatření jako u stupně 
0 a navíc  
Doporučení omezit zbytný 
pohyb třetích osob 
v prostorách školy 
Doporučení pořádat 
skupinové schůzky on line 
Doporučení omezit počet 
osob na hromadných akcích 
Doporučení omezit pořádání 
hromadných akcí 

Doprovázející osoby s dětmi 
pouští do MŠ učitelka MŠ, 
v šatně je jen jedna rodina, 
rodiny se střídají.  
Pravděpodobně dětem měříme 
teplotu.  
Je možné, že uspořádáme 
mimoškolní akci venku 

2 
Žlutá  

Počínající komunitní 
přenos v ČR 

Opatření jako u stupně 
0 a 1 a navíc 
Doporučení omezit aktivity, 
které nejsou nezbytné pro 
naplnění školního 
vzdělávacího programu 

Doprovázející osoby s dětmi 
pouští do MŠ učitelka MŠ, 
v šatně je jen jedna rodina, 
rodiny se střídají 
Pravděpodobně dětem i 
dospělým měříme teplotu 
 
 

3 
Červená  

Narůstající nebo  
přetrvávající  
komunitní přenos  
v ČR 

Opatření jako u stupně 
0, 1,2 a navíc 
Pravděpodobně omezení 
provozu škol a šk. zař., 
nastavení omezeného režimu 
výuky s preferencí 
distančního vzdělávání 

Pravděpodobně děti přebírá 
pověřená osoba u dveří, 
doprovázející osoby nemohou 
do šaten MŠ 
Pravděpodobně dětem měříme 
teplotu 
Případné omezení nebo 
přerušení provozu MŠ, dle 
situace 

 
 
Vymezené místo pro oddělení dítěte v MŠ v budově Kunín č. 346 (izolační místnost), 
pokud dítě vykazuje známky akutního onemocnění: místnost skladu učebnic, 2. patro 
v ZŠ. 
 
Ředitel školy: Mgr. Machýčková Ivana 
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