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I. 
S ohledem  na mimořádnou epidemiologickou situaci v souvislosti s COVID-19 vydává 
ředitelka ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace tuto směrnici k organizaci 
vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2020/21. Směrnice je závazná pro všechny 
zaměstnance školy po dobu od 1.10.2020 do 31.8.2021. Škola a její provoz se řídí platnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláškou č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
směrnice upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby 
dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Směrnice stanoví pouze ty základní 
provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek 
vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 
 

II. 
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ 

  
1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 
2. S ohledem na COVID-19 a možnost snížení rizika šíření tohoto onemocnění, je třeba 
omezit na nezbytně nutnou míru: 

a. počet osob, které se navzájem ve škole stýkají (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci)  
b. dobu po níž k vzájemné interakci dochází 

3.  Zajištění ochrany úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti 
na protiepidemiologických opatřeních uvedených u příslušného stupně v oblasti ochrany 
veřejného zdraví - tzv. semafor. Děti a zaměstnanci v prostorách MŠ roušku nemají. 
4.  Opakovaná edukace zaměstnanců, dětí, popř. zákonných zástupců. 



5. Škola v rámci své kompetence zajišťuje 
a. dezinfekci rukou 
b. úklid prostor 
c. dodržování základních hygienických pravidel 

6. Škola zamezí vstup nemocných osob do budovy školy. 
 

III.  
ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 

 
1. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 škola 
vždy postupuje podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržuje všechna aktuálně platná 
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem 
zdravotnictví. 
2. Od 1.9.2020 je zavedena mimořádným opatřením MZ plošná povinnost nošení 
ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen "rouška") 

a. v prostředcích hromadné dopravy 
b. ve vnitřních veřejných prostorách 

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemiologická 
opatření:  
- uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - "semafor" 
- uložená místně příslušnou KHS 
- uložená na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví 
3. Při zahájení školního roku pedagogičtí zaměstnanci aktualizují kontakty na všechny 
účastníky výchovně vzdělávacího procesu - zákonní zástupci a zaměstnanci školy 
4. O stanovených hygienických a protiepidemiologických pravidlech informuje škola takto: 

a. zaměstnanci telefonicky, SMS zprávou 
b. zákonní zástupci dětí SMS zprávou, telefonicky nebo e-mailem 
c. aktuální oznámení budou zveřejňována na stránkách školy www.skola-straz.cz, 

na vstupních dveřích a nástěnkách MŠ   
5. Onemocnění dítěte nebo zaměstnance se neodkladně hlásí 

a. osobně v kanceláři školy 
b. SMS zprávou nebo telefonicky na čísle 722 906 756 
c. e-mailem na zs.straznnis@volny.cz 

6. Škola průběžně dětem (prostřednictvím zaměstnanců) i zaměstnancům školy 
(prostřednictvím zástupkyně ředitelky) zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny. 
7. Škola upozorňuje písemně formou informačních tabulek zaměstnance i zákonné zástupce 
školy, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
8. Pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy v šatnách dětí (do tříd pro děti nevstupují) je 
omezen na dobu nezbytně nutnou v době od 6,30 do 8 hodin, od 11,30 do 12 hodin a 
od 14,30 do 16,30 hodin.  
9. Konání školních aktivit konaných v rámci ŠVP a při nichž dochází ke koncentraci vyššího 
počtu lidí, škola organizuje podle aktuální epidemiologické situace podle "semaforu" MZ. 
10. MŠ vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesunů dětí s cílem snížení rizika nákazy 
COVID-19 podle aktuální situace.  
11. Aktivity jiných subjektů v prostorách MŠ nesouvisící se vzdělávacím procesem jsou 
organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků těchto aktivit s dětmi a 

http://www.skola-straz.cz/


zaměstnanci školy. Při střídání provozů je třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci 
všech prostor. 
 

IV. 
HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDART ÚKLIDU 

 
1. Prostředky k dezinfekci rukou jsou k dispozici v nádobách s dávkovačem u vstupu 
do budovy školy. 
2. Každý návštěvník po vstupu do budovy provede dezinfekci rukou a následně dodržuje 
hygienu rukou po dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost hygieny opakovaně 
upozorňuje 
3. Škola provádí pravidelně opakovaně (provozní zaměstnanci) intenzivní větrání prostor. 
4. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení je prováděno 2x - 3x denně. 
5. Odpadkové koše jsou vynášeny minimálně 1x denně. 
6. Denně se provádí důkladný úklid povrchů a ploch na mokro příp. s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají.  
7. Několikrát denně se provádí dezinfekce předmětů a povrchů, které používá větší počet lidí 
(např. kliky dveří, vypínače, umyvadlové baterie, splachovadla, zásobníky mýdel či 
dezinfekce) 
8. Dezinfekci povrchů a předmětů provádí školnice a uklízečka 2x - 3x denně. Přípravky 
na  dezinfekci je potřeba používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě. 
9. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad  60 C. Z důvodů 
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí 
ve vyčleněné místnosti. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci 
okolí nečistotami.  Obaly musí být vhodné k praní. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky) škola 
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. 
10. Ředitelka školy zajistí ve spolupráci se zástupkyní ředitelky a školníkem: 

a. čistící a dezinfekční prostředky s virucidní aktivitou tak, aby nedošlo k výpadku 
po spotřebování zásob 

b. dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou a jejich průběžné 
doplňování do dávkovačů 

c. bezkontaktní teploměr pro měření tělesné teploty dětí i zaměstnanců při podezření 
na infekční onemocnění včetně COVID-19 

d. přiměřený počet roušek pro děti i zaměstnance při podezření na výskyt COVID-19 
(pro případ znehodnocení nebo zapomenutí roušky dítěte neb zaměstnance) 

 
V. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
 
1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto 
povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 
oddělení dítěte, které vykazuje zámky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit 
dohled dospělé osoby (par.7, odst.3 zákona o ochraně veřejného zdraví) 
2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 
onemocnění (horečka, kašel, rýma, bolest hlavy, ztráta čichu a chuti apod.), ale je vhodné 
těmto příznakům věnovat pozornost 
3. Při zjištění příznaků je nutné volit tento postup: 



a. příznaky jsou patrné při příchodu dítěte do MŠ - učitelka dítě nepřevezme  
b. příznaky se vyskytnou během přítomnosti dítěte v MŠ v průběhu dne - neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a izolaci dítěte od ostatních dětí, současné informování 
zákonných zástupců o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ 

c. v obou případech musí zákonný zástupce kontaktovat telefonicky obvodního lékaře, 
který rozhodne o dalším postupu 

4. Izolace 
a. v izolaci pobývá dítě až do převzetí zákonným zástupcem 
b. při péči o nemocného je nutné použít ochranné osobní pomůcky u dítěte i 

zaměstnance  
c. prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větraný 

oknem 
d. prostor není průchozí, má samostatnou toaletu, kterou v době izolace nepoužívají 

jiné osoby, je vybavena umyvadlem, mýdlem v dávkovači a dezinfekcí na ruce 
5. Pokud se příznaky infekční nemoci včetně COVID-19 objeví u zaměstnance: 

a. nahlásí tuto skutečnost vedení školy 
b. v co nejkratším čase opustí školu s použitím roušky 

6. Pokud dítěti nebo zaměstnanci školy přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které 
jsou projevem chronického  nebo alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup 
do školy pouze v případě, prokáže-li že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje 
lékař. 
 

VI. 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE 

 
1.  MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem 

a. pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným 
nařízením KHS, plošným opatřením MZ) nebo 

b. z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost v MŠ více než poloviny dětí 
v povinném předškolním vzdělávání 

2. MŠ je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám dětí a zákonných zástupců. 
3. Pokud se opatření nebo karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí 
50% dětí v povinném předškolním vzdělávání, pokračuje vzdělávání v MŠ běžným způsobem. 
MŠ nemá v tomto případě povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
4. Distanční výuka je založena na komunikaci pedagoga a zákonných zástupců. Těžiště 
vzdělávání je založeno na inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím 
prostředí - tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, pracovní listy apod. 1x týdně 
(zpravidla v úterý) předává pedagog materiály rodičům na tematicky zaměřené aktivity podle 
třídního vzdělávacího programu podle jejich možností e-mailem nebo v papírové podobě 
k vyzvednutí  přímo v MŠ v předem dohodnutém čase. V dohodnutém čase zákonní zástupci 
doručí dohodnutým způsobem materiály (kresby a pracovní listy) zpět do MŠ (e-mailem 
nebo osobně) pro kontrolu plnění distanční výuky, popř. mohou poslat fotografie 
ze společných činností s dětmi. 
5. Není stanoven hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Pedagogové 
připravují nabídku aktivit podle vlastních třídních vzdělávacích plánů a individualizují ji 
podle úrovně znalostí a dovedností dětí. 
 



 
VII. 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ZAMĚSTNANCE  
 
1. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné po dohodě 
se zaměstnavatelem vykonával práci z jiného místa po dobu karantény (distanční výuka, 
příprava podkladů k výuce apod.) V tomto případě přísluší zaměstnanci plat v plné výši. 
2. Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance práci vykonávat a z pohledu 
právních předpisů je v situaci jako v případě nemoci.  
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 


