
Provoz MŠ Tvarožná Lhota,p.o. ve školním roce 2020/21 vzhledem k   
                                   šíření nákazy COVID -19 
 
 
        Zpracováno jako dodatek Školního řádu MŠ Tvarožná Lhota  
                                            č.j MŠ TL 115/19 
                                    (dle „Manuálu MŠMT“) 
 
 
 
 
MŠ Tvarožná Lhota zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 
v souladu se školskými právními předpisy. 
 
Od dětí před prvním příchodem do MŠ nebude vyžadováno prohlášení o 
bezinfekčnosti. 
 
Je přísný zákaz vstupu do MŠ dětem, rodičům, zaměstnancům i ostatním 
osobám s příznaky respiračního onemocnění! 
 
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do 
budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Doporučuje se ale, aby byl pobyt 
zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení 
omezen a pokud je to možné, aby docházelo k co nejmenší kumulaci a zdržování 
osob v prostorách MŠ. 
 
Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídě MŠ. 
 
Není povinnost krytí nosu a úst v prostorách MŠ pro děti ani dospělé. Od 1. září 2020 
je zavedeno plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest (dále jen 
„rouška“) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to 
mimořádným opatřením MZd. Případné změny pravidel v této oblasti mohou být 
zaváděny v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně 
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na 
protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni 
MZd. Všichni zákonní zástupci by byli o této změně včas informováni. 
 
MŠ průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační 
hygieny, a to, že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce! 
 
 
 
 



MŠ se řídí doporučením MŠMT a MZd konat v průběhu školního roku pouze 
aktivity, které jsou závazné v rámci ŠVP PV a vedou k naplnění ŠVP PV. Aktivity, 
které nejsou nezbytně nutné, se konat nebudou. Jde o akce kulturního a 
společenského rázu, při kterých dochází ke kumulaci vyššího počtu osob. Je proto 
zcela v kompetenci ředitelky MŠ, které akce a v jakém rozsahu se v průběhu školního 
roku uskuteční.Vždy bude také závazná aktuální epidemiologická situace podle 
„semaforu“ MZd. 
 
 
U vstupu do budovy MŠ, je k dispozici  dezinfekce rukou v nádobách s dávkovačem. 
 
V co nejkratším čase po příchodu do budovy MŠ si každý(děti i zaměstnanci) 
důkladně po dobu 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, 
popřípadě provedou dezinfekci rukou. Následně dodržují hygienu rukou po celou 
dobu svého pobytu ve škole. 
 
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití. 
 
Po celou dobu provozu MŠ bude zajištěno časté a intenzivní větrání veškerých  
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.  Větrání se provádí 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně. Intenzivní větrání probíhá zejména před 
příchodem dětí do MŠ. 
 
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 
 
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci 
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím 
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů 
nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, 
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, zásobníky mýdel či 
dezinfekce). Nebudou používány  alergenní prostředky. Úklidový personál byl 
informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a 
předmětů. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. 
 
MŠ je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku 
po spotřebování zásob. Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní 
aktivitou. Na etiketě přípravku je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního 
přípravku a čas působení. Dále je MŠ vybavena dezinfekčními prostředky na 
dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich průběžného doplňování do 
dávkovačů. MŠ má k dispozici  bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty dětí,  
popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně 
covid-19.Tělesná teplota může být ale změřena také namátkově, kdykoli, či v případě 
na podezření existence infekčního onemocnění. V souladu s doporučením odborné 
lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 
37 °C. 



MŠ disponuje také přiměřeným počtem roušek– pro děti i zaměstnance školy, a to při  
podezření na výskyt COVID-19, i záložními rouškami v případě povinného zavedení 
nošení roušek ve společných prostorách školy. 
 
 
Je zajištěno praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu 
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se 
provádí ve vyčleněné místnosti ( prádelna MŠ). Jsou využívány textilní obaly, které 
zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Tyto obaly jsou pratelné. 
 
 
 
 
 Kroky MŠ povinné v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19 
 
MŠ 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 známky akutního onemocnění, od ostatních 
dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví)“. 
MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v 
krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je 
vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti ( viz namátkové měření 
tělesné teploty). 
 
 V případě podezření na nákazu COVID-19 je nutné volit tento postup  : 
 
Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do 
budovy školy a po domluvě s doprovodem dítěte, opouští okamžitě MŠ. 
Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných a současně jsou 
informování zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z 
MŠ. 
Následně zákonný zástupce kontaktuje pediatra, který rozhodne o dalším postupu. V 
případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 MŠ sama KHS nekontaktuje. 
 
V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči je nutné 
použít ochranné osobní pomůcky. 
 
Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance MŠ (včetně 
COVID-19), školu  opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením 
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu 
infekčního onemocnění. 



 
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) 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 infekční nemocí. 
 
 
 
              Postup v případě výskytu onemocnění Covid-19 v MŠ 
 
 
 
MŠ v případě výskytu onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí MŠ další pokyny, popřípadě rozhodne o 
protiepidemických opatřeních. V případě, že se MŠ dozví o výskytu onemocnění 
covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru 
hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS dle seznamu kontaktů na webových 
stránkách KHS. 
V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 
v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 
protiepidemického šetření. 
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce dětí a 
zřizovatele ( Obec Tvarožná Lhota). MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem , 
pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným 
opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény 
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí v posledním roce 
předškolní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pro tyto je děti je 
distanční vzdělávání povinné. 
 
 
 
 
 
                                                 
                                                  Zaměstnanci školy 
 
 
Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě mezi 
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával 
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava 
podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). 
Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci 
vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci 
jako v případě nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních 
dní náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku 



zaměstnance, od 15. kalendářního dne nemocenská). 
Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 
Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji 
ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo 
respirátor a zachovávat sociální distanci. 
 
 
 
 
                                 Školní jídelna a školní stravování 
 
Školní stravování bude zajištěno za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví 
KHS nebo MZd jinak: 
 
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je zajištěno 
mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním 
mytí je zajištěn finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C. 
 
Děti MŠ se budou v prostorách ŠJ stravovat zcela samostatně. Samozřejmostí je 
důkladné umyti , příp.dezinfekce rukou před odebráním stravy. 
 
Cizí strávníci  a žáci ZŠ mají ke stravování vyčleněný samostatný čas. Při střídání 
těchto skupin, proběhne důkladná dezinfekce stolů a židlí, 
Hygiena a úklid bude prováděna dle výše nastavených pravidel. Úklid povrchů a 
ploch ŠJ se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku. Je kladen důraz 
na dezinfekci  povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky 
dveří, spínače světla,  baterie u umyvadel, zásobníky mýdel či dezinfekce). Nebudou 
používány alergenní prostředky. Budou používány dezinfekční přípravky s virucidní 
aktivitou. Na etiketě přípravku je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního 
přípravku a čas působení. 
 
Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků 
a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Toto bude každému 
dítěti připraveno na jeho místě ke stravování. 
 
 
 
 
 
Vypracovala dle podkladů MŠMT ( dále jen „Manuál“) Mgr. M. Peluchová 
 
 
 
 
 
Projednáno a schváleno na provozní a pedagogické radě dne 31.8.2020 



 


