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Úvod 
 

Tento manuál je určen všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Líšnice, dětem a jejich 

zákonným zástupcům.  

Cílem manuálu je umožnit výuku a pobyt dětí v mateřské škole v co největší míře, 

avšak v souladu s pravidly stanovenými MŠMT v souvislosti s preventivními a 

protiepidemickými opatřeními vzhledem k šíření covid - 19. 

V souvislosti se stále se měnící epidemiologickou situací, je pravděpodobné, že 

se následující hygienická pravidla a opatření v ZŠ a MŠ Líšnice budou nadále 

upravovat a měnit. O změnách protiepidemických opatření budou zaměstnanci, 

děti i jejich rodiče informování prostřednictvím emailové komunikace.  

Manuál vychází z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid – 19.“  

 

Obecné informace k provozu školy 

• Škola nevyžaduje od žáků před prvním příchodem do školy prohlášení o 

bezinfekčnosti.  

• Nejsou stanovena pravidla organizace vstupu dětí do budovy školy.  

• Od 1. září platí plošná opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví. 

Tato opatření mohou být zaváděna v návaznosti na příslušný stupeň 

pohotovosti v dané oblasti. Vedení školy bude v kontaktu s místně 

příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.  

• Při zahájení školního roku každá paní učitelka aktualizuje kontakty na 

zákonné zástupce všech dětí v obou třídách.  



• Škola seznámí a poučí děti o stanovených hygienických a 

protiepidemických pravidlech. Zásady osobní a respirační hygieny 

budou dětem zdůrazňovány průběžně a opakovaně. 

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy školy 

vstoupit.  

• Vzhledem k hygienickým opatřením prosíme o omezení pohybu dospělých 

osob po budově školy na nezbytně nutné minimum!!! Dospělí vstupují 

do budovy se zakrytými dýchacími cestami.  

• Škola v průběhu školního roku zváží možnost konat či nekonat akce, které 

nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání nezbytné, a u kterých dochází k setkání většího množství lidí. 

Vždy bude přihlédnuto k aktuální epidemiologické situaci a doporučení 

Krajské hygienické stanice.  

• Škola se bude snažit minimalizovat kontakt mezi dětmi obou budov a 

jednotlivých tříd.  

 

Hygienická pravidla a standard úklidu 

 

• U všech vchodů do obou budov školy jsou k dispozici dávkovače s 

desinfekcí. Zaměstnanci i děti při vstupu do školy použijí bezoplachovou 

desinfekci na ruce.  

• Po příchodu do školy si dítě odloží obuv a popř. bundu v šatně a bez 

odkladu odchází do své třídy, zamezte zbytečnému zdržování více osob 

v šatně MŠ.  

• Po příchodu do třídy si dítě umyje ruce vodou a mýdlem v koupelně a 

pravidelnou hygienu rukou dodržuje po celý den. Paní učitelky na tuto 

nutnost děti stále upozorňují. 



• Před jídlem si opět všechny děti umyjí ruce vodou a mýdlem a použijí 

desinfekci (dávkovač obsluhuje paní učitelka).  

• Ve třídách MŠ se bude větrat co nejčastěji (vzhledem k počasí).  

• Pokud počasí dovolí, tráví děti většinu času venku.  

• Také ostatní prostory školy (šatny, wc) jsou opakovaně v průběhu dne 

větrány, povrchy jsou desinfikovány desinfekčním přípravkem.  

• Každé dítě bude mít ve své skříňce jednu roušku pro případ, že by začal mít 

zdravotní obtíže v průběhu pobytu v MŠ.  

• V každé třídě jsou k dispozici povrchové desinfekce, které použije paní 

učitelka opakovaně několikrát denně.  

• Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  

• Denně bude prováděna desinfekce povrchů a předmětů. 

 

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid 

– 19 

 

• Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Je tudíž 

povinna zjistit oddělení dítěte, které vykazuje známky infekčního 

onemocnění, od ostatních osob.  

• Pokud dítě vykazuje příznaky již při příchodu do MŠ, není dítě 

vpuštěno do budovy. 

• Pokud se příznaky infekčního onemocnění (kašel, zvýšená teplota, 

rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, 

ztráta chuti a čichu apod.)  vyskytnou v průběhu pobytu v MŠ, dítě si 

nasadí roušku a je umístěno do izolace od ostatních přítomných ve 

škole. Osoba, která dohlíží na dítě v izolaci je vybavena rouškou a 



rukavicemi. Paní učitelka neprodleně kontaktuje zákonné zástupce a 

vyzve je k vyzvednutí dítěte ze školky.  

• Ve všech zmíněných případech vyzve paní učitelka rodiče k tomu, aby 

kontaktovali praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  

• V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid – 19 ve škole, škola 

sama Krajskou hygienickou stanici nekontaktuje.  

• Pokud se příznaky infekčního onemocnění objeví u zaměstnance školy, 

opustí školu v co nejkratším čase s použitím roušky. 

• Dítěti a zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem alergie či chronického onemocnění, 

je vstup do školy umožněn pouze v případě, že se prokáže potvrzením 

od praktického lékaře. 

 

Výskyt onemocnění covid – 19 u dítěte nebo 

zaměstnance školy 

• V případě potvrzeného výskytu onemocnění zpravidla školu kontaktuje 

příslušná Krajská hygienická stanice. Ta provede epidemiologické šetření 

a sdělí škole další pokyny. Pokud se škola dozví o výskytu onemocnění 

covid – 19 dříve, kontaktuje ředitelka školy příslušnou Krajskou 

hygienickou stanici sama.  

• O okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu, rozhoduje Krajská 

hygienická stanice, která také rozhoduje o okruhu osob umístěných do 

karantény. 

• Škola okamžitě informuje o vzniklé situaci zákonné zástupce dětí a svého 

zřizovatele.  

• Pokud je z důvodu nařízené karantény či nahlášených krizových nebo 

mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost více než poloviny 

dětí jedné třídy, škola poskytuje vzdělávání chybějícím žákům distančním 



způsobem – platí jen pro děti v PŘEDŠKOLNÍM ROCE. Distanční způsob 

může probíhat různými formami synchronní i asynchronní distanční 

výuky. Výuka se odvíjí od technického vybavení školy i jednotlivých rodin 

a personálních možností školy. Distanční výuka musí vždy respektovat 

aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí.   

• V případě, že se karanténa či opatření týká pouze omezeného počtu dětí, 

který nepřekročí 50 procent účastníků konkrétní třídy, škola nemá 

povinnost distančně vzdělávat a postupuje stejně jako v jiných případech, 

kdy děti nejsou přítomni v MŠ.  

• Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po 

domluvě s vedením školy, vykonával práci z jiného místa (distanční 

výuka, příprava podkladů k výuce apod.) Pokud k dohodě nedojde, není 

zaměstnanec povinen po dobu karantény práci vykonávat, protože 

v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako 

v případě nemoci.  

 


