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Dodatek školního řádu - provoz školy od 1.9.2020
Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.
Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.
I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19
1) Platí obecná doporučení Min. zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf.
2) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.
3) Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
4) Škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro
tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.
II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců
1)Provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce
(telefonní čísla, e-maily apod.).
2) Provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní a respirační hygieny.
3) Průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.
4) Zajistit pravidelné větrání třídy/ložnice průběžně podle klimatických podmínek.
5) Pokud u se dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, je pedagog povinen oddělit
dítě od kolektivu do místnosti izolace (sborovna) a informovat rodiče. Dohled nad dítětem
v izolaci zajišťuje pedagog, chůva, školnice. Dohled a dítě používají ochrannou roušku.
III. Hygienická pravidla a standard úklidu
1) U vstupu do školy je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s dávkovačem
a ručníky na jedno použití.
2) Každé dítě si při vstupu do třídy nejprve umyje (důkladně 20 až 30 sekund) ruce teplou vodou a
mýdlem, popřípadě dezinfekci rukou. Následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu
ve škole.
3) Děti si ruce utírají do textilních ručníků, popřípadě do ručníků na jedno použití. Textilní ručníky
jsou pravidelně měněny dle rozpisu (organizační řád školy).
4) Ve třídách a prostorách školy zajišťujeme časté a intenzivní větrání daných prostor.
5) Úklid a dezinfekce hygienických zařízení (baterií, sedátek WC, splachovadla, tlačítka u zásobníků
mýdel či dezinfekce) probíhá vícekrát denně.

6) Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
7) Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.
Koberce se vysávají.
8) Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače
světla, klávesnice a počítačové myši) je prováděna několikrát denně – pravidelně po ranním scházení
dětí.
9) Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch,
typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).
10) Výměna lůžkovin se provádí podle rozpisu (v organizačním řádu školy), použité lůžkoviny jsou
přenášeny ve vhodných obalech (uzavíratelné, omyvatelné, dezinfikovatelné nebo na jednorázové
použití). Škola nadále zajišťuje praní prádla v městské prádelně. Praní prádla při dostatečně
vysokých teplotách nad 60 °C. Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci
okolí nečistotami. Umělohmotné boxy s víkem jsou omyvatelné. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky
apod.) škola skladuje v umělohmotných boxech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat
čisté a použité prádlo.
V. Stravování
1) Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí probíhá
při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální
oplach vodou o teplotě min. 85 °C.
2) Výdej stravy provádí zaměstnanec školy. Při výdeji používá jednorázové rukavice.
IV. Další povinnosti zaměstnanců
1) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat u ředitelky školy kontaktní údaje (telefonní
čísla, e-maily apod.).
2) Všichni zaměstnanci školy dbají na zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a
kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
3) V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19, oznámí zaměstnanec tuto
skutečnost neprodleně vedení školy.
4) Zaměstnanci školy s příznaky infekčního onemocnění, nemohou do školy vstoupit. Pokud
se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19) na
pracovišti, školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
5) Zaměstnanci školy upozorňují rodiče, aby omezili pobyt ve škole na nejkratší možnou chvíli.
VI. Povinnosti zákonných zástupců
1) Rodiče jsou povinni přivádět do školy pouze zdravé dítě, bez příznaků infekčního onemocnění
(zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,
průjem, ztráta chuti a čichu, opar, apod.).
2) Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu případné absence dítěte (viz školní řád).
3) Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u dítěte ve škole (jako je např. zvýšená teplota,
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti
a čichu apod.) jsou rodiče povinni si své dítě vyzvednout a to, v co nejkratší době.
4) V případě přetrvávajících příznaků 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.
5) V prostorách školy se pohybovat s ochranou úst (rouškou, šátkem…).

VII. Distanční vzdělávání
1) MŠ poskytuje povinné distanční vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení
karantény znemožněna osobní přítomnost v MŠ více než poloviny dětí, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
2) Vzdělávání bude přizpůsobeno podmínkám rodičů – např. zasíláním materiálů e-maile,
uveřejněním na stránkách školy, nebo krátké online vysílání…
3) Rodiče při distančním vzdělávání zakládají dítěti pracovní listy, po návratu do MŠ je dítě přinese.
4) Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání,
docházelo řádně do školy nebo aby se vzdělávalo distančně. Zanedbá-li péči o povinné předškolní
vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182 a školského zákona. (§182a zákona č.561/2004 Sb.,
ŠZ).
5) Ostatní děti, které budou přítomny v MŠ plní povinné předškolní vzdělávání, formou prezenčního
vzdělávání.

Ve Zruči nad Sázavou 30.8.2020

Hana Sochůrková, ředitelka školy

