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SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV vyplývající z manuálu MŠMT a MZČR PRO PROVOZ 

ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ aktualizované ke dni 6.4.2021 VZHLEDEM KE COVID – 19 ze 

dne 6.4.2021 a z dalších nařízení zejména MZČR. 

/Všechny dotčené osoby jsou povinny řídit se při pobytu v Mateřské škole Kublov touto 

směrnicí a s ní souvisejícími nařízeními a dále aktuálními obecně platnými opatřeními, 

která jsou aplikována v případě infekční nákazy, zároveň se musí řídit aktuálně platnými 

doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze 

koronavirem způsobujícím onemocnění Covid – 19./ 

 

Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření 

informuje všechny dotčené děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce a dotčené 

zaměstnance o způsobu provádění testování a o pravidlech pro provoz školy od 12.4.2021, 

uvedených v této směrnici, dle následujících nařízení: 

Manuál pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE 

COVID-19, aktualizovaný ke dni 6.4.2021 

MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

Přílohy: 

Plán sanitace 

Manuál pro PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE 

COVID-19, aktualizovaný ke dni 6.4.2021 

Nařízení vlády: 

MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN, MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN 

 

 

Směrnice se vztahuje a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání 

potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnici vydává ředitelka mateřské 

školy Kublov na základě výše uvedených nařízení a manuálů. 

 

Platnost od 12.4.2021 do odvolání, nedílnou součástí směrnice jsou přílohy /viz výše/. 
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S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz 

škol a školských zařízení tak, že se: 

Omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost 

dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou  

a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných 

skupinách nejvýše 15 dětí,  

b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a  

c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení, 

V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v 

mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž 

zákonní zástupci jsou  

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11  

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola 

dvouletá, nebo  

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil,  

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

 j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 
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PODMÍNKY PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU – V KOLEKTIVU MATEŘSKÉ 

ŠKOLY KUBLOV 

Dítěti, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní 

přítomnost na vzdělávání a který je dítětem Mateřské školy Kublov, se v dané škole umožňuje osobní 

přítomnost pouze tehdy, pokud  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,  

b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního 

preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo 

které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní 

test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření 

Výše uvedená podmínka se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že  

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo 

více než 90 dní,  

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny 

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví k provádění testů, nebo Str. 2 z 10 

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

 

OBECNÉ INFORMACE 

 

Od dětí se před prvním příchodem do školy  

1/nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  

2/ nadále budou přijímána plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd a krizových 

opatření vlády. O konkrétních změnách bude vedení škol průběžně informováno prostřednictvím 
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informací zasílaných do datových schránek. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v 

návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS.  

3/ za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém manuálu považují takové prostředky 

dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd 3 D Při zahájení 

prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně 

zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily). 

4/ škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 

zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce.  

5/ škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a 

respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 

neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.  

6/ škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků a žáky a studenty, že osoby s 

příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.  

7/ během prezenční výuky škola sleduje zdravotní stav dětí a žáků, zda-li nevykazují symptomatické 

příznaky virového infekčního onemocnění, a to dle checklistu v příloze manuálu  

8/ škola zajišťuje větrání a dezinfekci všech prostor 

9/ škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za 

dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, 

nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, dezinfekce rukou apod.) 

provést/zajistit u dětí a pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání testovaným 

dětem, a dále u ostatních zaměstnanců školy, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito 

dětmi/žáky/studenty nebo pedagogickými pracovníky realizaci testování neinvazivními antigenními 

testy. 

10/ škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ 

Preventivní testování se ve škole provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se 

provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte 

a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. 

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo 

student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 
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Děti budou testovány s asistencí rodiče.  

Testovacími dny budou v Mateřské škole Kublov pondělí a čtvrtek. Pokud dítě nastoupí do provozu 

mateřské školy v jiný den, testuje se v tomto dnu. 

 

PROVOZNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV 

V TESTOVACÍ DNY 

 

1. Každá dospělá osoba je povinna před vstupem do Mateřské školy Kublov použít určenou ochranu 

dýchacích cest /respirátor/ a vydezinfikovat si ruce připraveným dezinfekčním prostředkem. 

2. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou 

v nádobách s dávkovačem.  

3. Do budovy vstupuje dítě s jedním zákonným zástupcem na vyzvání pracovnice, která hlídá 

prostor v šatně Mateřské školy Kublov tak, aby byla splněna podmínka odstupů 1,5m. 

4. Dítě se převlékne a odchází si za asistence rodiče umýt ruce. Poté může vstoupit do testovací 

místnosti /2.třída v přízemí MŠ Kublov/ 

5. V TESTOVACÍ MÍSTNOSTI MOHOU BÝT 3 DĚTI SE SVÝMI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI. Pro každé dítě 

bude připraven test na samostatném stolečku. Rodič otestuje své dítě za dohledu pedagogické 

pracovnice. Následně vyčká 15 minut na vyhodnocení výsledku testu.  

6. V případě negativního výsledku testu odvádí rodič své dítě do horní třídy mateřské školy.  

7. V případě pozitivního testu dostává potvrzení o pozitivitě testu a dítě odvádí z mateřské školy. 

/Veškeré postupy v tomto případě viz výše v kapitole POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU/  

8. Úklid a dezinfekce testovacích míst probíhá po každém testování. Použité testy jsou vhozeny do 

připraveného igelitového pytle, který je po skončení testování okamžitě vydezinfikován a 

odnesen do odpadové nádoby /popelnice/. 

9. Úklid veškerých prostor probíhá vícekrát denně. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, 

zejména před příchodem dětí do školy. /ÚKLID PROBÍHÁ DLE ROZPISU V PŘÍLOZE/ 

10. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd. 
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PROVOZNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PŘI VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV 

V OSTATNÍ DNY 

/Platí pro děti, které se účastní testování v testovací dny, pondělí a čtvrtek, pokud dítě 

nebylo v tyto dny testováno, testuje se ten den, který nastoupí po absenci do mateřské 

školy. V tom případě pro něj platí postup uvedený výše./ 

1. Každá dospělá osoba je povinna před vstupem do Mateřské školy Kublov použít určenou ochranu  

dýchacích cest /respirátor/ a vydezinfikovat si ruce připraveným dezinfekčním prostředkem. 

2. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou 

v nádobách s dávkovačem.  

3. Do budovy vstupuje dítě s jedním zákonným zástupcem na vyzvání pracovnice, která hlídá 

prostor v šatně Mateřské školy Kublov tak, aby byla splněna podmínka odstupů 1,5m. 

4. Dítě se převlékne a odchází si za asistence rodiče umýt ruce. Poté může vstoupit do třídy /1.třída 

v prvním patře budovy MŠ Kublov/ 

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTOVÁNÍ 

V případě, že výsledek preventivního testu podle je pozitivní, je zákonný zástupce dítěte povinnen 

převzít potvrzení vystavené školou /uveden čas testu/ a dítě se zákonným zástupcem jsou povinni 

neprodleně opustit školu.  

Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným 

obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních 

služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. 

Pokud má dítě pozitivní výsledek a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo b) POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19, a 

byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je 

zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student povinen nahlásit škole tento pozitivní 

výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru 

vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního testu), pak okamžik 

provedení antigenního testu. 

V případě, že dítě má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se dítěti, které bylo 2 

dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s tímto 

dítětem: 
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a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s pozitivním výsledkem preventivního 

antigenního testu,  

b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě, žák nebo student s 

pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.  

Toto ustanovení odstavce platí obdobně pro děti v případě, kdy pozitivní výsledek preventivního 

antigenního testu provedeného podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu 

osobně poskytoval vzdělávání dětem, žákům nebo studentům v dané třídě nebo skupině. 

 

POVINNÉ PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ ŠKOLOU 

 

Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města 

Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) seznam dětí, které byly ve škole v kontaktu ve dnech 

uvedených výše s jiným dítětem, nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická 

stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje 

podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu podle čl. I se nařizuje absolvovat 

konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o 

provedeném testování u dítěte do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní 

osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet 

osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů. 

 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV 

 

Škola nebo školské zařízení zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování 

používaly osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo 

obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
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podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem 

(např. FFP2/KN 95). 

Zaměstnavatel, který je školou nebo školským zařízením, smí nejpozději od 12. dubna 2021 umožnit 

svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že 

zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, 

preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu 

poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní. Preventivní testování se provádí  

a) v případě pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání dětem, žákům nebo 

studentům, kteří se preventivně testují podle jiného mimořádného opatření  

b) v případě nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito dětmi, 

žáky, studenty nebo pedagogickými pracovníky, s frekvencí dvakrát v každém pracovním 

týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo antigenní 

testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo 

povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.  

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho 

preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.  

Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním výsledku testu s uvedením 

dne a času provedení testu. 

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I podstoupit, a to s výjimkou 

osob, které  

a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění 

COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní 

b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny 

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění 

testů,  

c) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 
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dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a 

očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

 

POZITIVNÍ VÝSLEDEK TESTU ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY KUBLOV 

 

Pokud je výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

prováděného na pracovišti zaměstnavatele pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při 

testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím 

testu poskytnutého zaměstnavatelem.  

Zaměstnavatel bez zbytečného odkladu v den získaní výsledků testů elektronicky nahlásí agregované 

údaje o provedeném testování do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní 

osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet 

osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů. 

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) 

nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, 

přechází nepřítomné děti na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.  

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 více než poloviny dětí předškolního věku 

/v posledním roce před zahájením povinné školní docházky/. 

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 

posledním roce před zahájením povinné školní docházky/. 
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

1/Jsou povinni činnosti a aktivity dětí plánovat s ohledem na možnou nákazu. 

2/Pravidelně fixovat dětem hygienické návyky zamezující nákaze virovým onemocněním. 

 

Pokyny při podezření na výskyt nákazy Covid 19 v mateřské škole: 

1/Sledovat případný projev příznaků u dětí i dospělých. 

2/Změřit teplotu bezkontaktním teploměrem. 

3/Zajistit oddělení dítěte či zaměstnance od ostatních (izolovat dítě v místnosti k tomu 

určené).  

 5/Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného 

odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku 

s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 

zaměstnance. Zaměstnanec informuje o svém stavu svého ošetřujícího lékaře. 

 

*prostor izolace musí být s omyvatelnými povrchy, větratelný oknem, s umyvadlem, 

jednorázovými ručníky, v blízkosti toalety. 

 

STRAVOVÁNÍ 

1/ Bude POSKYTOVÁNO školní stravování  

2/ Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 

3/pedagogický dozor zajistí ochranu stravy dětí před kontaminací  dotekem jiného dítěte.  
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SANITACE A ÚKLID 

 

1/ Po možném uzavření školy před znovuotevřením bude vždy proveden důkladný úklid a 
dezinfekce všech prostor. 

2/ Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

3/ Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 
aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení 
(min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

4/ Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na 
etiketě dezinfekčního prostředku. 

5/ Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolečků, židlí a dalších povrchů školního 
vybavení - kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, 
čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti 
epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.  

6/ O zpřísněných podmínkách úklidu musí být poučen úklidový personál. Ředitelka školy definuje 
plán úklidu, sanitace a dezinfekce,  stanoví kdo a kdy bude úklid provádět, jakož i osobu 
odpovědnou za jeho provádění.  

/rozpis sanitace – příloha/ 

 

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1/ Věk nad 65 let.  

2/ Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3/ Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze. 

4/ Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5/ Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6/ Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7/ Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza). 

8/ Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 
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Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě 
přítomnosti ve škole musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. 

Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní 
povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu, v zaměstnání se chrání respirátorem typu FFP2 

Další ustanovení 

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky 

MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná 

pravidla. 

Informační a help linky pro školy: 771 139 410, 771 139 398, 234 811 111 

Aktualizováno k 11.4.2021 

 

Platnost pravidel od  12.4.2021   do odvolání 

V Kublově dne     11.4.2021                                                     Bc. Marie Rumpíková 

                                                                                                      ředitelka MŠ 
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Příloha č.1  - plán úklidu, sanitace a dezinfekce 

Plán sanitace a dezinfekce v Mateřské škole Kublov sloužící k zajištění mimořádných 

pravidel pro pobyt dětí v Mateřské škole Kublov k ochraně veřejného zdraví do konce 

školního roku 2019/20,  v době ohrožení společnosti coronavirovou nákazou Covid -19. 

V platnosti zůstávají veškeré další povinnosti zaměstnanců vzhledem k úklidu, sanitaci a 

dezinfekci, vyplývající z provozního i organizačního řádu Mateřské školy Kublov.  

Dezinfekce a sanitace: 

5:00 – kontrola naplněnosti rozprašovačů virucidních přípravků na ruce, doplnění dle 

potřeby  

/odpovídá školnice/ 

5:10 - 5:40 – vytření všech prostor přízemí mateřské školy vodou s virucidním přípravkem / 

odpovídá školnice/ 

5:45 – 6:45 – dezinfekce prostor pro testování a dále všech využívaných prostor v mateřské 

škole, stavebnic, klik, židliček, stolků, úchytek skříněk, pák vodovodních baterií, 

splachovadel, spínače světla, veškerých ploch, kterých se děti, či zaměstnanci dotýkají 

dezinfekčním prostředkem k tomu určeným, kontrola naplněnosti nádobek s mýdlem a 

zásoby papírových ručníků- doplnění 

 / odpovídá školnice/ 

 

10:00 – 11:30 – 1. i 2.třída /po odchodu dětí ven, před příchodem na oběd/ vytření všech 

prostor mateřské školy vodou s virucidním přípravkem / odpovídá školnice/ 

dezinfekce stavebnic, klik, židliček, stolků, úchytek skříněk, pák vodovodních baterií, 

splachovadel, spínače světla, veškerých ploch, kterých se děti, či zaměstnanci dotýkají 

postřikem dezinfekčním prostředkem k tomu určeným, kontrola naplněnosti nádobek 

s mýdlem a zásoby papírových ručníků- doplnění 

 / odpovídá školnice/ 
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12:30 –13:30  dezinfekce jídelna – vytření na mokro s dezinfekčním prostředkem, 

dezinfekce povrchů stolečků, židliček, stolu a žídlí pedagogů / odpovídá školnice/ 

13:30 – 14:30 – vytření vstupních prostor s dezinfekčním přípravkem, úklid a dezinfekce 

toalet v přízemí, dezinfekce klik, spínačů apod / odpovídá školnice/ 

 

Větrání: 

Větrání otevřenými okny ve přízemí mš, v době do 6:45. 

V testovací místnosti po celou dobu testování otevřené ventilačky. V případě pobytu dětí 

v prostoru, kde se větrá NENÍ PŘÍPUSTNÉ otevřít okna dokořán, větrání pouze 

ventilačkou!! 

Ráno před příchodem dětí 1. i 2. třída, chodba mateřské školy – denně otevřená okna 

dokořán minimálně po dobu 5 minut v době mimo pohyb dětí. DŮSLEDNÁ KONTROLA! 

/ odpovídá školnice/ 

1. třída 

8:00 -  / odpovídá učitelka/ 

9:00 – před odchodem na svačinu / odpovídá učitelka/ 

10:00 – před odchodem ven / odpovídá učitelka/ 

11:00 – při pobytu dětí venku větrání dokořán minimálně 5 minut / odpovídá školnice/ 

12:00 – větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá školnice/ 

13:00 – větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

14:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

 

2.třída 

8:00 - / odpovídá učitelka/ 

9:00 – před odchodem na svačinu / odpovídá učitelka/ 
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10:00 – před odchodem ven / odpovídá učitelka/ 

11:00 – při pobytu dětí venku větrání dokořán minimálně 5 minut / odpovídá školnice/ 

12:00 – větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá školnice/ 

13:00 – větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

14:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

15:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

16:00 - větrání ventilačkou minimálně 5 minut / odpovídá učitelka/ 

Chodby, jídelna, umývárna mateřské školy 

Každou hodinu ventilačkou minimálně po dobu 5 minut / odpovídá školnice/ 

Školní kuchyně 

Kuchařka dodržuje veškeré zásady provozního řádu školního stravování Mateřské školy 

Kublov. 

Ráno před započetím práce dezinfikuje veškeré pracovní plochy virucidním prostředkem. 

Po skončení práce omývá a dezinfikuje veškeré pracovní plochy, úchyty, police v kuchyni za 

použití virucidních prostředků. 

V průběhu pracovních činností používá roušku, při vydávání pokrmů rukavice. 

Nevstupuje zbytečně do jiných prostor školy než je kuchyně! 

Dodržuje přísně veškeré zásady osobní hygieny. 

/odpovídá kuchařka/ 

Za kontrolu provádění činností tohoto plánu odpovídá ředitelka školy, která jeho 

dodržování průběžně kontroluje.   

Dne 7.4.2021 na provozně pedagogické poradě seznámeni všichni zaměstnanci MŠ Kublov 

Podpisy: 
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