
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID – 19 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 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 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.  

 Děti budou 2x týdně testovány (pondělí a čtvrtek), za použití samotestovacích sad. 
Odběr provede rodič z přední části nosu na vyhrazeném místě MŠ za dozoru 
pracovníka 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Testování 
 
 Testovat se NEMUSÍ děti, které: 

         - doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní 
         - byly testováni v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší                                        

48 hodin 
 Test bude probíhat při příchodu dítěte do MŠ, v prostorách vstupní chodby, a to 2x 

týdně, vždy pondělí a čtvrtek. Pokud dítě nebude v tyto dny přítomno, test absolvuje 
v den nástupu do MŠ.  

 Odběr provede zákonný zástupce nebo jiná jím pověřená osoba za dohledu 
pracovníka MŠ. 

 Dítě, respektive zákonný zástupce nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast 
na testování nemůže být, jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze 
nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.  

 K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního 
virového onemocnění. 
 
 Postup testování 

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. 
2. Testovaný stahuje roušku a zákonný zástupce provádí samoodběr dle pokynů: 

- během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do 
nosní dírky 

- jemně 5krát otočit, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z 
druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku.  

3. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku. 
4. Vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů a odstraňuje lepicí proužek. 
5. Dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí 

zákonný zástupce). 
6. Otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne a 

čeká 15 minut. 
 

 
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 7. 4. 2021. 
 
 
 
                                                                                                      Zajíčková Petra ředitelka MŠ 
 

 


