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 Ředitelka Mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 v souladu s § 30 odst. 1 a 3  zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále 
jen školský zákon) 

 
v y d á v á 

 
 

 
Dodatek č.2  

ŠKOLNÍHO ŘÁDU 
v souvislosti s Covid-19  

 
 

§ 1 

Obecné informace k provozu mateřské školy 
 

1.01.  Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně 
zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

 
1.02  Mateřská škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech 

zaměstnance školy, děti a jejich zákonné zástupce. Škola ke komunikaci se zákonnými zástupci využívá 
službu Škola na dlani. 

 
1.03  Mateřská škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit ve vnitřních prostorách, které 

nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího 
počtu lidí a pokud možno takové aktivity omezí. Konání venkovních aktivit není omezeno; s přihlédnutím 
k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, exkurze, procházky.  

 
1.04      Mateřská škola řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.  
 
1.05 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 nebo plošně.  
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§ 2 

Pravidla provozu v době 

 

2.01 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  

 Pro všechny osoby přicházející do areálu mateřské školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Je nutné dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 Osoby se v areálu MŠ nebudou shromažďovat. 

 Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby.  

 Při vstupu do budovy proběhne dezinfekce rukou. 

  2.02 V budově mateřské školy  

 Před nástupem do mateřské školy odevzdá zákonný zástupce čestné prohlášení, že se u dítěte 

neobjevily žádné virové onemocnění a že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory. 

Prohlášení je ke stažení na webových stránkách nebo bude k dispozici v šatnách každé mateřské školy. 

 V šatně mohou být maximálně 3 děti s doprovodem (ostatní čekají na chodbě, popřípadě venku 

s dostatečně velkými rozestupy).   

 V šatně a v prostorách MŠ se doprovod zdržuje po nezbytně nutnou dobu. 

 Děti v areálu MŠ nemusí mít roušku. 

 Před vstupem do třídy si dítě umyje ruce mýdlem.  

 Zákonným zástupcům je vstup do třídy přísně zakázán. 

 Do třídy nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě alergickou rýmu nebo 

kašel, je potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční).  

 Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel.  

 2.03 Osoby s rizikovými faktory  

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:   

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou  

3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze  

4. Porucha imunitního systému, např.   

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů  

a/nebo kostní dřeně,  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

                                                                                       

 

§ 3 

Postup mateřské školy při podezření na výskyt onemocnění 
 

3.01 Prevence 
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 
vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 
odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  



Stejnou povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí mají i zákonní zástupci dětí, kterou 
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že do školy nevodí děti nemocné, ani s příznaky 
infekčních onemocnění.  

 
3.02 Příznaky infekčního onemocnění  

a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není vpuštěno do třídy; v 
případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte– tuto 
skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí/převzetí/odchodu z mateřské školy; pokud toto není možné, postupuje se podle 
následujícího bodu,  

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k 
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu 
izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s 
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, přičemž po vyzvednutí opustí v nejkratším možném čase 
budovu školy.  

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
V izolaci pobývá dítě až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o 
nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky dítětem i 
zaměstnancem školy.  

 
3.03 Karanténa 

Pokud lékař neurčí individuálně jinak, doporučováno léčení běžného respiračního onemocnění v domácím 
prostředí po dobu 10 – 14 dní. Je-li dítě poté bez příznaků je považováno za zdravé a může do kolektivu. 
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 
považována hodnota do 37 °C.  
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.  

 
3.04 Příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), 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.  

 
3.05 Alergické 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, že doloží potvrzení od lékaře.  

 

 

§ 4 

Výskyt onemocnění Covid-19 v mateřské škole 

4.01  Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické 
šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se 
ředitel školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického 
odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.  

 
4.02 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. Při svém 
rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá 
situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění 



objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí ve třídě, způsob školního stravování, pobyt v zájmových 
kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.  

 
4.03  Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o 

případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.  
 
 
  

§ 5 

Distanční vzdělávání 
 
5.01 Škola dle zákona poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo     

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z 
důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné 
třídy. 
 

5.02  Mateřská 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 nebo z celého odloučeného pracoviště. 
Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky 
pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 
Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

 
5.03 Povinnost distančního vzdělávání se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
 
5.04 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V ostatních 

případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje 
obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny v mateřské škole.  

 
5.05 Způsob realizace distančního vzdělávání 
 

 Škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření. 
 

 Distanční vzdělávání bude realizováno pomocí mailů. Dětem budou touto formou zadávány pracovní úkoly 
a dle potřeby bude probíhat on-line výuka. 
 

 Prostřednictvím webových stránek (www.mspohadkafm.cz), jsou zde zveřejněny odkazy pro rodiče se 
stránkami, které mohou využívat pro práci s dětmi. Videa s on-line výukou pedagogů. 
 

 Prostřednictvím uzavřených facebookových stránek, které paní učitelky využívají pro komunikaci se 
zákonnými zástupci své třídy. 

 
5.06 Hodnocení 
 

Po ukončení distančního vzdělávání pedagogové provedou písemný záznam zhodnocení tohoto způsobu 
výuky. 
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§ 6 

Závěrečná ustanovení 
 
6.01  Tento dodatek do školního řádu platí v době nouzového stavu a při zvýšených opatřeních spojených 

s Covid – 19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
          Mgr. Soňa Bystroňová 
                              ředitelka 

                                                                                                                                 Mateřské školy Pohádka 
 

 


