
PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ A MŠ KUNÍN, ZAŘÍZENÍ MŠ, OKRES NOVÝ JIČÍN, P. O.  

1 
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DODATEK Č. 2 K PROVOZNÍMU ŘÁDU 
Vypracoval:     Mgr. Šťastná Renáta 
Schválil:     Mgr. Machýčková Ivana 
Pedagogická rada projednala dne:  26. 8. 2021 
Účinnost ode dne:    1. 9. 2021 
Č. j.       501/21    
 
OPATŘENÍ DLE DOKUMENTU MŠMT ČR SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY 
A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-
19: 
 

1. Vedení školy sleduje aktuální epidemiologickou situaci, ředitel školy pak 
stanovuje podmínky provozu a vnitřního režimu školy.  
 

2. Základní hygienická a protiepidemiologická opatření vychází z doporučení 
Ministerstva zdravotnictví: 
- Všichni zaměstnanci, děti i další vstupující osoby do MŠ se řídí jeho aktuálními 

doporučením (např. zakrytí dýchacích cest ve společných prostorech, dodržování 
respirační hygieny, dodržování odstupů aj.). Všichni zaměstnanci, děti i další 
vstupující osoby do MŠ dodržují aktuální zásady osobní a provozní hygieny, jsou 
opakovaně poučováni a upozorňováni,  

- je-li to v praxi možné, je dodržována skupinová izolace (zejména v září), případně 
sociální distance – cizí osoby vstupují ve škole jen ke třídám, doporučuje se 
omezit pohyb dalších osob v MŠ, pokud to lze. Při aktivitách nesouvisejících se 
vzdělávacím procesem (naplňování ŠVP) jsou aktivity organizovány tak, aby 
nedocházelo ke kontaktu s dětmi a zaměstnanci školy, je v co nejvyšší míře 
zajišťováno větrání a desinfekce, 

- Všichni zaměstnanci a zákonní zástupci jsou s pravidly v Dodatku seznámeni 
a informováni o tom, že Dodatek je zveřejněn na webu školy a v MŠ. Děti jsou 
opakovaně s pravidly seznamovány při edukaci, záznamy o poučení jsou 
prováděny do třídních knih. 

 

3. Obecné informace: 
- Škola nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti, 
- Škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce a poučí je o okamžité hlášení 

změny,  
- Škola má vytvořen systém informování zaměstnanců a zákonných zástupců 

o změnách v opatřeních (SMS zprávy, web), zákonní zástupci informují osoby, 
které pověřují voděním nebo odváděním dětí z MŠ, 

- Škola má vytvořen systém sdílení informací o hlášení onemocnění dětí a 
zaměstnanců,  

- Škola zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, 
- Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky 

infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit,  
- Je doporučeno sledovat během prezenční výuky zdravotní stav dětí, zdali 

nevykazují příznaky virového infekčního onemocnění, 
- V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je 

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechny aktuálně 
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platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně 
Ministerstvem zdravotnictví.  

 
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, 
krátkodobě 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, prádlo neprotřepává,  

- 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 

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, 
- Děti mají v MŠ záložní roušku (děti v podepsané plastové krabičce) pro případ 

podezření na výskyt covid-19. 
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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 ochranu dýchacích cest, umístit je do připravené samostatné 
místnosti nebo jej jinak izolovat od ostatních a informovat zákonného zástupce, dítě 
opustí v jeho přítomnosti školu v co nejkratším čase. Do té doby pobývá v izolační 
místnosti. 
 

7. Ve všech uvedených případech je zákonný zástupce informován, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře (pediatra) dítěte, který rozhodne o 

dalším postupu.  

8. Pravidla izolační místnosti 
- Dohlížející osoba používá ochranné pomůcky, 
- Prostor místnosti je dezinfikovatelný a udržovatelný, přirozeně větratelný oknem, 
- 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. 
 

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

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

11. V případě projevů příznaků infekčního onemocnění u zaměstnance školy tento 
s použitím ochrany dýchacích cest a dodržením dalších obecně známých pravidel 
chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem školu opustí. 

 
12. 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 
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nemocí (potvrdí pro děti lékař pro děti a dorost a u zaměstnanců školy lékař v oboru 
všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).  
 

13. Zaměstnance může pro svou ochranu použít ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm 
ochrany, než doporučuje Ministerstvo zdravotnictví a zachovávat sociální distanci. 
Důležitým preventivním opatřením je očkování.  
 

14. 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. V případě 
pozitivního dítěte se povinná izolace kontaktů nevztahuje na zaměstnance školy, 
pokud KHS nerozhodne jinak.  
 

15. Při návratu ze zahraničí platí aktuální pravidla Ministerstva zdravotnictví – o 
testování, o samoizolaci.  
 

16. 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.  
 

17. Školní stravování: 
- V rámci možnosti školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin, 
- Hygiena a úklid dle pravidel stanovených v předchozím textu, 
- Důraz na nutnost mytí (případně desinfekci) rukou před odebráním stravy, 
- Neumožnění samoobslužného výdeje, tj. odebírání příborů z hromadných 

zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty aj.),  
- Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné 

prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví stanovuje, 

- Cizí strávníci a děti strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít 
pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení 
stravování musí být stoly a židle očištěny a desinfikovány, 

- Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci 
s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní 
jídelny,  

- Vyzvedávat obědy nemohou osoby v izolaci nebo s nařízenou karanténou, do 
prostor školní jídelny nesmí vstupovat cizí osoba, 

- Děti a zaměstnanci, kteří se neprodrobí testování a současně se na ně nevztahuje 
žádná z výjimek (ti, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu nosit ochranu 
dýchacích cest, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od 
ostatních osob. 

 

Ředitel školy: Mgr. Machýčková Ivana 
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