
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID – 19 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI 

 
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  

 Pro všechny osoby pohybující se v budově školy platí povinnost mít ochranný 
prostředek dýchacích cest-respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných 
norem MZ – FFP2, KN95 (mimo pedagogické pracovníky a děti MŠ).  

 Děti ochranu úst a nosu při pobytu v MŠ nosit nemusí. 
 V chodbě školy je k dispozici dezinfekce s dávkovačem.  
 Doprovod i vyzvedávání dítěte z MŠ zajistí vždy jen jedna osoba, nechoďte prosím do 

MŠ s dalšími osobami ani se sourozenci dítěte.  
 Osoba doprovázející dítě se v prostorách MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou 

dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 
 Ranní a odpolední předání dítěte bude probíhat ve dveřích do třídy. Pokud dítě nejeví 

známky onemocnění, může do MŠ. V případě zvýšené teploty (37°C a výše) či výskytu 
jiných příznaků infekčního onemocnění, není dítě vpuštěno do budovy MŠ.  

 Vstup do třídy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám.  
  Dítěti, 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 infekčním onemocněním 
potvrzením od svého lékaře pro děti a dorost.  

 Dítě bude mít v kapsáři dva kusy čistých roušek pro případ výskytu příznaků 
infekčního onemocnění 

 Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků, bude umístěné do 
samostatné místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si dítě 
bezodkladně vyzvedne! Ostatní děti se přesunou do jiné místnosti nebo ven.  

 V izolaci pobývá dítě až do převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného, 
nebo podezřelého z nákazy bude zaměstnanec používat ochranné osobní pomůcky. 

 MŠ neumožní přítomnost dětí, které se vrátily ze země: 
    S  VELMI VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY  po dobu 7 dní od vstupu na území ČR 
    S EXTRÉMNÍM RIZIKEM NÁKAZY           po dobu 10 dní od vstupu na území ČR 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vzdělávání distančním způsobem:  
 

 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 karanténa znemožněna osobní přítomnost 
ve škole více než poloviny předškolních dětí ve třídě.  

 Mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina předškolních dětí ve třídě. 
Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

 V případě neúčasti na distančním vzdělávání dítěte, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, musí být řádně omluveno. 

 Výuka bude probíhat formou zadávání práce na doma (pracovní listy, plnění úkolů 
dle zadaných instrukcí, doporučení pro rodiče ………). Práce bude dětem zasílána 
prostřednictvím emailu, popřípadě jiným způsobem po dohodě se zákonným 
zástupcem. Vypracované zadání stejným způsobem budou zákonní zástupci 
odevzdávat zpět v MŠ. 

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem. Distanční vzdělávání v těchto případech bude probíhat na základě 
dobrovolnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
V Hošticích – Herolticích 30. 8. 2021. 
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