1

Mateřská škola Louňovice, Na Hořičkách 163, 251 62 p. Mukařov,
okres Praha – východ
Zřizovatel: Obec Louňovice
Stanovení hygienických a protiepidemických pravidel
provozu MŠ Louňovice od 1.9.2021
dodatek Školního řádu

Vnitřní směrnice č.12/2021/5

Účinnost:
Od 1.9.2021

Tento dokument bude platný po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření
a doporučení a 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.
Provoz MŠ:
Provoz MŠ je ve standartním čase tj. 7,00 – 16,30 hodin.

Před MŠ:
Všechny osoby musí na pozemku (pokud nebudou dodrženy rozestupy 1,5 m) používat
ochranné prostředky dýchacích cest (nosu a úst) dle aktuálního nařízení vlády ČR:
- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
- zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének.
 Výše uvedené opatření se nevztahuje na pedagogické pracovníky při práci s dětmi,
chránit se mohou dle vlastního uvážení. Při kontaktu s rodiči nebo s jinou tzv. třetí
osobou budou používat ochranné prostředky dýchacích cest pokud nebude dodržen
rozestup 1,5 m.
 Výše uvedené opatření se nevztahuje na děti mateřské školy a děti mladší tří let
věku.
 Před vstupem do MŠ si všichni příchozí musí vydezinfikovat ruce dezinfekcí umístěnou
před MŠ, též před použitím zvonku.
 Osobám, které vykazují známky onemocnění, je vstup zakázán.
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V prostorách MŠ:
 Všechny osoby musí ve vnitřních prostorách MŠ používat ochranné prostředky dýchacích
cest (nosu a úst) dle aktuálního nařízení vlády ČR - viz uvedené výše.
 Výše uvedené opatření se nevztahuje na pedagogické pracovníky při práci s dětmi,
chránit se mohou dle vlastního uvážení. Při kontaktu s rodiči nebo s jinou tzv. ,,třetí
osobou“ musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 Výše uvedené opatření se nevztahuje na děti mateřské školy a děti mladší tří let
věku.
Vstup do budovy MŠ a pohyb rodičů v ní je omezen: do budovy vstupuje s dítětem či pro
dítě pouze jedna osoba (vyjma dětí mladších tří let – sourozenců).
 V šatně či chodbě se rodiče (prarodiče) zdržují po dobu nezbytně nutnou, nevstupují do
třídy.
 Pí kuchařky musí používat dezinfekční prostředky před a po výdeji a též po manipulaci
se špinavým nádobím.
 Pracovnice MŠ se musí stravovat mimo kolektiv dětí.
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každá osoba tj. děti i zaměstnanci důkladně (20
až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem.
 V době epidemiologických opatřeních nesmí děti do MŠ přinášet žádné hračky z domova.
 Třídy budou slučovány pouze ve výjimečných případech z organizačních důvodů.
 V průběhu akce (např. divadlo) budou používat ,,třetí osoby“ ochranu dýchacích cest a
před zahájením akce se prokáží platným negativním testem. Pokud to podmínky
dovolí, akce se uskuteční na školní zahradě.
 Z provozních a protiepidemických důvodů nebudou prozatím probíhat odpolední kroužky.

Hygienická opatření v MŠ:
Děti musí mít v MŠ v šatně stále 2 čisté roušky v igelitovém uzavíratelném igelitovém
sáčku pro případ případných příznaků onemocnění v průběhu dne ve školce.
Při mytí rukou musí děti a zaměstnanci používat desinfekční mýdlo v dávkovačích, před
jídlem budou používat desinfekci – děti před obědem.
Úklid a dezinfekce toalet a umývárny musí probíhat minimálně 3x denně.
 Ochranné rukavice musí být používány při přípravě a vydávání jídla, při přípravě pitného
režimu, při dopomoci s osobní hygienou dětí, umýváním při znečištění dětí, likvidaci
odpadů, při manipulaci s kontaminovaným ložním prádlem.
 Pro čištění a dezinfekci se musí používat dezinfekční prostředky, které působí
jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního
prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na
etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci
zopakovat.
 Děti musí být průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, že je nutné
kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně
si umýt ruce.
Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě
průběžného čištění a dezinfekce povrchů, kliky dveří, spínače světla, tlačítka zvonku,
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telefon, vodovodní baterie, …
Děti používají lůžkoviny MŠ včetně prostěradel.
Děti používají látkové ručníky, v případě zvýšeného výskytu onemocnění v MŠ,
budou používat ručníky papírové na jedno použití.
Pracovnice používají papírové ručníky.
Ložní prádlo, ručníky a utěrky se musí prát v pračce na 60°C a sušeno na program ,,bavlna
sluníčko“.
Lehátka při odpočinku se musí nacházet v co největší možné vzdálenosti, děti na nich
budou odpočívat tak, aby se střídaly jejich obličeje - hlava, nohy, hlava,...
Po dobu epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.

Pravidla pro stravování dětí a zaměstnanců:
Před a po servírování jídla se musí stoly umýt a vydezinfikovat.
Před a po výdeji stravy se musí dodržovat pravidla umytí a dezinfekce rukou.
 Děti si samy nebudou připravovat nádobí, příbory budou mít připravené na stole
zabalené v ubrousku.
Svačiny musí dětem rozdávat pracovnice MŠ, též obědy.
 Použité nádobí po jídle si starší děti odnáší na vozík samy, poté si jdou hned umýt ruce.
 Pro pitný režim se používají šroubovací PET láhve 500ml, které si děti přinášejí každý
den z domova s nápojem, nápoj jim bude v MŠ dle potřeby doplňován.
Mytí nádobí musí být zajištěno při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min.
60° C), při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach o teplotě min. 85° C.

Testování:
V mateřských školách neprobíhá testování dětí.
Podezření na možné příznaky onemocnění:
Nikdo s příznaky onemocnění nesmí do MŠ vstoupit.
 MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19 tj. je
povinná zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního
onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy,
průjem,…), ale je vhodné věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a při jejich zjištění
je nutné volit tento způsob:
a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě je posláno okamžitě se
zákonným zástupcem či dospělou osobou, která jej přivedla, domů
b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, ale není přítomen zákonný zástupce
ani jiná dospělá osoba (dítě přivede sourozenec) – tuto skutečnost MŠ oznámí
zákonnému zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí dítěte z MŠ, pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu
c) příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ – neprodleně dojde
k použití roušky a umístění dítěte do izolace, dobře udržovatelného prostoru,
dezinfikovatelného, větratelného oknem, se samostatnou toaletou, umyvadlem
s teplou vodou, s toaletou.
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 Prostor izolace se nachází v zadním prostoru MŠ.
 Osoba, která bude zajišťovat dohled nad nemocným dítěte musí používat ochranné

pomůcky – rukavice, ochranný prostředek nosu a úst, dezinfekci.
 Izolace se po odchodu dítěte řádně vydezinfikuje, vyčistí ozónem.
 1 – 2x týdně je celá MŠ dezinfikovaná ozónem.



Prostory MŠ se musí minimálně jednou za hodinu větrat po dobu min. 5 minut
 Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou však projevem
chronického onemocnění, včetně alergického, je vstup do MŠ umožněn pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti).
 K měření teploty se používá bezkontaktní teploměr.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s požadovaným odstupem.
Pokud bude nařízena karanténa pracovnici MŠ, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem vykonával práci z jiného místa po dobu karantény.
 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je MŠ
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Úplata za vzdělávání:
Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost a úplata se hradí.
Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZ k uzavření MŠ, stanoví ředitelka MŠ
maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu,
je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než pět dnů provozu, a to i v případě, že
MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Distanční způsob vzdělávání:
MŠ poskytuje povinné vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ
více než poloviny dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Vzdělávání bude přizpůsobeno podmínkám rodičů – např. zasíláním materiálů emailem,
krátké online vysílání, apod. Ostatní děti, které budou přítomné v MŠ a plní povinné
předškolní vzdělávání, pokračují v prezenčním předškolním vzdělávání. Rodiče při
distančním vzdělávání zakládají dítěti pracovní listy, po návratu do MŠ je dítě přinese.
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní
vzdělávání, docházelo řádně do školy nebo aby se vzdělávalo distančně. Zanedbává-li péči
o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.
(§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., ŠZ).
Aktualizace dodatku proběhla dne 28.8.2021
Schváleno pedagogickou radou dne 30.8.2021
28.8. 2021

Zpracovala Bohumila Nováková, ředitelka MŠ
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