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Školní manuál - Provoz školy vzhledem ke Covid-19 (MŠ) 

 

 

 

 

Č.j.: ZŠ a MŠ S5/0303/2020 

 

Školní manuál – Provoz MŠ vzhledem ke Covid-19 (MŠ) 

 

OBECNÉ INFORMACE DLE MANUÁLU MŠMT 

1. Zahájení MŠ ve školním roce 2020/2021 bude v plném rozsahu v souladu se školskými právními 

předpisy.  

2. Od dětí není nutné prohlášení o bezinfekčnosti.  

3. Organizace vstupu a pohybu osob před budovou není upravena.  

4. Počty dětí ve třídách jsou bez omezení. 

5. Od 1. 9. 2020 se povinnost nošení roušek bude vázat na epidemiologický semafor (oranžová = 

povinnost nošení roušek ve společných vnitřních prostorách školy; červená barva = 

pravděpodobně omezení provozu škol). 

6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do MŠ. 

7. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

8. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

 

MANUÁL PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2020 
1. Aktualizace kontaktů zákonných zástupců (telefonní čísla a e-maily) – do 4. 9. 2020. 

2. Systém sdílení informací: Zákonný zástupce je povinen hlásit onemocnění dítěte p. učitelkám na 

třídách, které budou následně informovat vedení školy (zástupkyni ředitelky). V případě výskytu 

nákazy COVID-19 v MŠ budou rodiče neprodleně informováni dostupnými prostředky. 

3. Omluva dítěte první den nepřítomnosti ve školce – zákonný zástupce oznámí do 8.30 hodin 

nepřítomnost dítěte ve školce p. učitelkám na třídách (včetně důvodu nepřítomnosti) a zároveň 

nahlásí, zda si vyzvedne oběd.    

 

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY: 

• U vchodu do školy je umístěn hygienický panel s dezinfekcí, kterou je nutné aplikovat po 

příchodu do školy.  

 

VE TŘÍDÁCH: 

• Při každém příchodu do třídy si každé dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem; 

ve třídě je umístěna dezinfekce a zásobník s papírovými ručníky. 

• Každou hodinu bude zajištěno větrání tříd min. na 5 minut. 
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ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

• Pravidla pro poskytování školního stravování budou nastavena v souladu s pokynem MŠMT.  

• Po dobu mimořádných opatření bude z hygienických důvodů zajištěn výdej obědů do jídlonosičů 

(pouze první den nepřítomnosti dítěte ve školce) z okna třídy Krtečků v přízemí MŠ                                    

v době 10:45 – 11:15 hodin.  

 

KROKY MŠ V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT COVID-19: 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění, 

ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.  

V případě, že: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě není vpuštěno do budovy školky, 

doprovod dítěte bude s důvody seznámen;  

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do třídy (při předávání dítěte zákonným zástupcem 

nebo jím pověřenou osobou pedagogickému pracovníkovi školky) - dítě není vpuštěno do třídy, 

doprovod dítěte bude s důvody seznámen; 

• příznaky se vyskytnou nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve MŠ - dítě bude odvedeno 

do určené místnosti, neprodleně bude informován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného 

vyzvednutí dítěte. 

Ve všech uvedených případech bude MŠ kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 

dalším postupu. 

• příznaky, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 

kašel) – dítěti bude umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční 

nemocí, zákonný zástupce musí doložit potvrzení od lékaře (může být vyžádáno MŠ). 

 

V případě výskytu COVID-19 se škola řídí pokyny příslušné KHS. 

 

PRAVIDLA PRO ZAHÁJENÍ DISTANČNÍ VÝUKY 

MŠ bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, které plní povinné předškolní 

vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení 

karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí v dané třídě. 

• Pro distanční výuku budou využity ověřené on-line nástroje na naší ZŠ: Google Classroom. 

• O nastavení distanční výuky budou zákonní zástupci informování prostřednictvím e-mailu. 

 

 

Ve Svitavách 31. 8. 2020      Ing. Alena Vašáková 

              ředitelka školy 


