Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka a Mateřská škola Otaslavice

OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 vzhledem ke COVID-19
NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MŠMT A MZd ČR ke dni 17. 8. 2021
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Před znovuotevřením proběhla kompletní sanitace MŠ. Všechny prostory (spolu s hračkami a
všemi předměty, které užívají děti i zaměstnanci) byly důkladně vydezinfikovány přípravkami
s virucidním účinkem.
V rámci Provozní porady a Pedagogické rady dne 25. 8. 2021 proběhlo proškolení
zaměstnanců v základních informacích, doporučeních a postupech k prevenci šíření
onemocnění Covid-19 (hygienických i protiepidemických pravidlech), byli seznámeni
s Manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ze dne 17. 8. 2021.
Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Během pobytu dětí v MŠ bude sledován zdravotní stav dětí, zda- li nevykazují symptomatické
příznaky virového infekčního onemocnění.
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
 Osoby (děti, zákonní zástupci ad.) s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do školy vstoupit!
 Ve vstupní chodbě MŠ a v umývárnách obou tříd jsou k dispozici prostředky k
dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 Po příchodu do třídy si každý (dítě – za pomoci pedagogických pracovníků,
zaměstnanec) důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem
v dávkovači, popřípadě provede desinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu
opakovaně upozorňuje.
 V průběhu dne se ve všech prostorách, zvláště pak třídách provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně větrání, a to okny – čerstvým vzduchem.
 Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí, po
ukončení příchodu všech dětí do MŠ (cca v 09:00 hod.) a po jejich odchodu.
 Děti v mateřské škole se nepodrobují preventivnímu testování.
 Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 Každá osoba (zaměstnanci, zákonní zástupci, třetí osoby) je povinna si při
vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to
takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně
platném mimořádném opatření MZd.
 Pedagogičtí pracovníci v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit
ochranný prostředek, což vyplývá z tohoto mimořádného opatření
(https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreniochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf ve znění
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cestod-31-08-.pdf). Nepedagogičtí pracovníci však musí nosit ochranný prostředek v

1

6.

7.

souladu s tímto mimořádným opatřením. Nevztahuje se na ně obdobná výjimka
jako na pedagogické pracovníky.
 Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro
svoji ochranu používat ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm ochrany, než
vyžaduje aktuálně platné mimořádné opatření MZd, a zachovávat sociální
distanci. Důležitým preventivním opatřením je očkování.
 Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:
- Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a
kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen
ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost
prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít
nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření,
který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v
lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít
nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
- Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny
aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci
potravin a nápojů).
 Vstup třetích osob (mimo děti, či zaměstnance) v době provozu školy je možný
pouze za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.
PŘEBÍRÁNÍ DĚTÍ a JEJICH PŘEDÁVÁNÍ RODIČŮM:
 I. třída „Motýlci“: Rodiče předají dítě učitelce přede dveřmi třídy a stejným
způsobem si je i vyzvednou.
 II. třída „Berušky“: Pokud rodič přivede dítě do MŠ do 07:30 hod., předá je
učitelce přede dveřmi I. třídy „Motýlci“, při pozdějším příchodu rodiče vyčkají
pod schody a dítě od nich převezme buď učitelka, nebo ŠA. Při předávání bude
postup stejný. Pokud rodič přijde pro dítě do 15:30 hod., vyčká pod schody a
dítě mu přivede učitelka. Při pozdějším příchodu si dítě vyzvedne přede dveřmi
I. třídy „Motýlci“.
HYGIENA RUKOU:
 Děti si budou nejčastěji mýt a dezinfikovat ruce v těchto případech: po vstupu
do třídy, při vykonání potřeby na toaletě, po vysmrkání se, před ranní svačinou,
po ranní svačině, před obědem, po obědě, před odpolední svačinou a po ní.
 K dodržení správného postupu mytí rukou slouží konkrétní říkanka, kterou
některé děti již znají, ostatní se je za pomoci piktogramů a pedagogického
pracovníka naučí.
 Po té bude dětem aplikována na ruce dezinfekční emulze s virucidním účinkem.
 Pedagogičtí pracovníci MŠ (učitelky, ŠA) byli seznámeni s návodem pro použití
(aplikací) a současně rovněž s riziky jejího použití (viz. etiketa na zadní straně
obalu) a plně tak tedy nesou zodpovědnost za její způsob podání dětem, jako i za
její uložení na určené místo mimo dosah dětí.
 Pedagogičtí pracovníci (ŠA) budou zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí,
budou nápomocni dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní
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hygieny (umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek),
respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí
uložení těchto prostředků mimo dosah dětí (na určené místo).
K osušení rukou mohou děti používat textilní ručníky.
 Při dopomoci s osobní hygienou dětí budou pracovníci MŠ používat
jednorázové gumové rukavice.
HYGIENA NOSU, KÝCHÁNÍ a KAŠLÁNÍ:
 Pro případnou hygienu nosu, kýchání a kašlání se výhradně použijí jednorázové
kapesníky, které neprodleně po použití děti vyhodí do určeného odpadkového
koše a následně si umyjí a vydezinfikují ruce.
OSTATNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA:
 Průběžně bude probíhat větrání šaten dětí, zejména před příchodem dětí do MŠ,
po příchodu všech dětí do MŠ (zajistí školnice) a po odchodu všech dětí z MŠ
(zajistí učitelka odpolední směny).
 Bude patřičně věnována pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a
budou se dostatečně větrat pobytové prostory čerstvým vzduchem (minimálně
1x za 30 minut v délce 5 minut). Zajišťují pedagogičtí pracovníci. Po odchodu
dětí na pobyt venku zajistí intenzivní větrání školnice E. Honová.
 Toalety na školní zahradě se budou uklízet a dezinfikovat denně.
OPATŘENÍ PRO SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ:
 Pro pitný režim v průběhu dne budou děti používat pouze hrníčky označené svou
rozlišovací značkou. U svačinek a oběda budou používány porcelánové hrníčky,
které každému dítěti připraví personál MŠ.
 Před a po servírování jídla se stoly umyjí a vydezinfikují.
 Stolování - talíře a příbory (příbory se zabalí do jednorázového papírového
ubrousku) denně připraví ŠA, popřípadě jedna z učitelek (v II. třídě „Berušky“)
a popřípadě jedna z učitelek (v I. třídě „Motýlci“).
 Děti se nebudou obsluhovat samy! tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků
a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Obsluhují je
učitelky jednotlivých tříd.
 Děti budou rozmístěny ke stolům podle aktuálního počtu. Bude-li to organizačně
možné, u jednoho stolu bude sedět nejvýše 6 dětí.
 Před a po výdeji stravy si všichni umyjí a vydezinfikují ruce.
 Použité nádobí, příbory, hrnečky apod. se budou umývat v myčce při programu
na nejvyšší možnou teplotu, kterou myčka umožní. Hrnečky se umyjí během dne
několikrát.
 Při přípravě jídla a likvidaci odpadů se budou používat jednorázové gumové rukavice.
 Personál u výdeje stravy musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů
nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné
mimořádné opatření MZd stanovuje.
 Vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci
nebo karanténě.
POBYT VENKU: V případě příznivých klimatických podmínek budou děti trávit více
času venkovními aktivitami na školní zahradě MŠ.
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ODPOČINEK DĚTÍ:
 Děti budou odpočívat na matracích, které se budou skládat na koberec
v souvislosti s aktuálním počtem dětí. Matrace se uloží vždy směrem proti sobě.
 Zacházení s ložním prádlem se bude provádět vždy v jednorázových gumových
rukavicích.
 V průběhu odpočinku dětí bude místnost dostatečně větrána (minimálně 1x za
30 minut v délce 5 minut).
 Po odpočinku se místnost intenzivně vyvětrá.
ÚKLID:
 Ve zvýšené míře (2x denně) bude zajištěn úklid všech prostor a desinfekce
hygienických zařízení (toalety + dezinfekce prkének + spínačů splachování).
Úklid povrchů a prostor se provádí na mokro. Koberce se vysávají.
 Důkladně se budou čistit a dezinfikovat plochy a předměty, kterých se děti či
zaměstnanci dotýkají, a to podle potřeby i několikrát denně (průběžně). Bude
prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, které používá velký počet lidí (kliky
dveří, spínače světel, telefony, klávesnice a počítačové myši, baterie u
umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel) a to několikrát denně –
alespoň 2x. K desinfekci se budou používat vhodné prostředky podle účelu
použití s virucidním účinkem.
 Po ukončení činnosti dětí se společně užívané předměty postřikem vydezinfikují
dle návodu výrobce a bude zajištěna přiměřená doba před opakovaným použitím
předmětů z důvodu zdravotní bezpečnosti.
 Po činnostech, kdy děti společně užívají stejné předměty, si vždy pod dohledem
pedagogického dozoru umyjí a vydezinfikují ruce.
 Odpadkové koše budou vyprazdňovány minimálně 1x denně.
 Praní prádla (ručníky apod.) bude probíhat při dostatečně vysokých teplotách
nad 60 °C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo
neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti (v provozní
místnosti u pračky). K transportu znečištěného prádla se používají vhodné obaly,
které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly jsou na jedno použití.
Použité prádlo se skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru (v provozní
místnosti u pračky). Čisté prádlo je skladováno odděleně.
 Mytí nádobí bude zajištěno běžným způsobem, v případě mycího procesu při
teplotě min. 60°C, při ručním mytí bude zajištěn finální oplach vodou o teplotě
min. 85°C.
KULTURNÍ AKCE:
MŠ se nebude prozatím účastnit akcí ve vnitřních prostorách, při kterých dochází ke
koncentraci vyššího počtu lidí (např.: divadelní představení v Němčicích nad Hanou).
Rovněž se zatím nebudou konat žádné akce v prostorách MŠ.
PODEZŘENÍ NA MOŽNÝ VÝSKYT NÁKAZY COVID-19:
 Školy 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 nebo mladistvého, kteří vykazují
známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně
dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
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Nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky
infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.), ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti
příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění (objevení) je
nutné volit tento postup:
 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě není
vpuštěno do budovy školy; v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte a není přítomen
zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost škola neprodleně oznámí
zákonnému zástupci a informovuje ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se
podle následujícího bodu,
 Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky (kterou má dítě uloženou ve své šatní
skříňce) a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole (izolační prostor je vytvořen
v Denní místnosti personálu MŠ v patře) a současně informování zákonného
zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ; Ve všech
uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který rozhodne o
dalším postupu.
 V izolaci dítě pobývá až do doby převzetí zákonným zástupcem (nebo jím
pověřenou osobou ve Zmocnění k odvádění dítěte). Při péči o nemocného
nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto
osobou i zaměstnancem školy.
 V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti, je za normální
tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
 V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola
sama KHS nekontaktuje.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky infekčního
onemocnění (včetně Covid-19) v průběhu práce, zajistí dohled nad dětmi
jiným pedagogickým pracovníkem a školu opustí v nejkratším možném čase s
použitím ochrany dýchacích cest aktuálně stanovené mimořádným opatřením
MZd a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při
podezření na nákazu tímto virem.
 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. V případě dítěte vydává toto
potvrzení praktický lékař pro děti a dorost.
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
 Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například
mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
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osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné skupiny/třídy,
přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
Viz § 184a odst. 1 školského zákona.
 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. Prezenční výuka dotčených dětí
přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro
distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v
prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné
skupiny.
 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy
děti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační
možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání
dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich
individuální podmínky.
 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení
podmínkám dětí.
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
 Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata 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.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19
škola kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské
hygienické stanice.
Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS
nebo plošně MZd.
KONTAKTY:
 „koronalinka“ MŠMT:
+420 771 139 410
+420 771 139 398
+ 420 770 158 757
 kontakt na příslušnou KHS Olomouckého kraje: dana.vranova@khsolc.cz
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V Otaslavicích dne: 24. 8. 2021
Na základě doporučení MŠMT a MZd CR vypracovala: Veronika Valkovičová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ Otaslavice
……………………….
Schválil: Mgr. Vladimír Leitgeb
ředitel ZŠJF a MŠ Otaslavice
………………………..
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