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Č. j. 44/ 2021 OŘ                                                            Ve Damnicích dne 3. 11. 2021

    DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Č. 1 

    PREVENCE A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE COVID-19            

      VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

Při prevenci a dalšího bezpečnostního opatření, které předchází šíření nemoci, zejména pak 

COVID-19, byl zpracován dodatek ke školnímu řádu č.1. Ředitelka vychází z pokynů MŠMT, 

konkrétně pak z manuálu- Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 

2021/2022 vzhledem ke Covid-19- provoz a testování. 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost

naplňují podle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj 

dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). V případě, že se 

během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky 

kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě přijít v co možná nejkratším časovém 

úseku. Do té doby bude dítě izolováno od ostatních pod dohledem dospělé osoby. 

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 těmto příznakům věnovat zvýšenou míru 

pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy–dítě spolu se zákonným zástupcem není

vpuštěno do budovy školy,

• příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde 

k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému 

způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného 

mailto:skolkadamnice@seznam.cz


zástupce dítěte /s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/,

• ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), 

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

U dětí, které trpí projevy alergické rýmy a kašle je nutno donést písemné potvrzení od lékaře 

nebo alergologa, že je dítě léčeno v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a 

kašle alergického nebo chronického původu. 

Hygienická opatření: 

• Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě, to znamená bez jakýchkoliv příznaků 

respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i 

samostatně, nejen v kombinaci). 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou 

dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Není povoleno vstupovat osobám, které vykazují

známky infekčního onemocnění dýchacích cest (předání, vyzvednutí dítěte). 

• Po vstupu do třídy si každé dítě umyje ruce vodou a mýdlem. 

• Před mateřskou školou nesmí docházet k shromažďování osob ani v prostorách mateřské 

školy. Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno zachovat 

dvoumetrové rozestupy. 

•  Při každém vstupu do budovy MŠ budou všechny osoby povinny používat desinfekci 

rukou. Vstup do MŠ je umožněn pouze s ochranou úst (rouška, respirátor, šátek,..). 

• Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením nebude umožněn vstup rodičům do prostor 

tříd a umýváren. 

• Je nevhodné nošení hraček a předmětů z domova. 

• Stravování bude probíhat běžnou formou, ale jídlo, pití a příbory budou dětem vydávat a 

podávat pouze učitelky a personál školní kuchyně opatřený hygienickými pomůckami. 

• Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek. Dětem jsou 

průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, častější a dostatečné větrání. 

Lůžkoviny se bude měnit každé tři týdny. 

• Příchod a přejímání dětí bude možné pouze v době od 6.30 do 8.00 hodin. Prosíme, abyste 

dodržovali stanovené časy. Později dochází k dezinfikování společných prostor mateřské 



školy. 

• Časy pro vyzvedávání dětí jsou: po obědě od 12.00 hod do 12.30 a po spaní od 14.45 hodin. 

• Během každého dne bude průběžně probíhat zvýšená frekvence dezinfekce prostor mateřské

školy-ke zvýšené frekvenci dezinfekce ploch a povrchů /kliky, zábradlí, zvonky, spínače 

světla/- několikrát denně, zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolů a 

židliček. 

• Nutnou součástí oblečení dětí je jedna čistá rouška, která bude dostatečně zabalena. Pro 

případ potřeby, kdyby se ve školce objevila nákaza Covid 19. 

Ve Damnicích 3. 11. 2021.                                                  Zpracovala Barbora Moučková, DiS.,

ředitelka MŠ 

    
                                                                                                 

                                                                                                 

 


