
Masarykova Základní a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, 739 53 Hnojník 

 

 

Dodatek č.1 

č.j. ZŠ /0549/2020 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU A PROVOZNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY PO DOBU  

MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S COVID - 19 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy Hnojník 360 

po dobu trvání potřeby dodržování hygienických opatření a doporučení.  

Tento dokument 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.  

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

Při cestě do školy a ze školy se na doprovod vztahují pravidla stanovená opatřeními, zejména: 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není 

nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit 

případnou organizaci pohybu osob před školou.  

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 • U vchodu použít dezinfekci, která bude přichystána.  

• Vstup do školky pouze po třech doprovázejících osob do každé šatny, v případě, že je šatna 

obsazena, doprovázející osoba vyčká jejich odchodu (v chodbě nebo před budovou školy). 

• Ranní příchod dětí je umožněn pouze do 8,20 hodin, z důvodu průběžné dezinfekce prostor 

 v mateřské škole. 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze 

po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

• Do MŠ budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, 

teplota). Pro děti trpící alergií je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno 

alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního 

onemocnění.  

• Doprovázející osoba předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním 

filtru s informací, zda dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Pedagogičtí 

zaměstnanci mají právo v případě podezření na příznaky akutního onemocnění změřit teplotu 

dítěti bezkontaktním teploměrem. 

• Po dobu trvání mimořádné situace je dětem zakázáno nosit vlastní hračky z domova, bez 

výjimek. 



 

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce 

vodou a tekutým mýdlem. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.  

• Pro pobyt venku se v době mimořádného opatření využívá pouze areál MŠ. Pokud situace 

bude příznivá a bude povoleno chodit mimo areál MŠ, musí mít děti i pedagogičtí pracovníci 

roušku (dle aktuálních informací krajské hygienické stanice a semaforu pohotovosti v oblasti 

veřejného zdraví). 

• Každé dítě musí mít v šatní skříňce uloženy 2 roušky (z důvodu podezření na možné příznaky     

COVID - 19 a pro pobyt mimo areál MŠ – procházky). 

 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID - 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nebude vpuštěn do prostor MŠ.  

• Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno 

do izolované místnosti, dostane roušku a škola kontaktuje zákonného zástupce dítěte nebo 

jinou pověřenou osobu, která neprodleně vyzvedne dítě z mateřské školy. 

Školní stravování – v běžné podobě 

• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo nenabírají a neberou si ani 

příbory. 

Další opatření: 

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na hygienická opatření uvedená 

u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor, návaznosti 

na hygienická opatření uložená místně příslušnou KHS, případně na celostátní úrovni 

Ministerstvo zdravotnictví ČR.  

Distanční výuka 

Mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem, a to pouze dětem, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do mateřské 

školy nebude moci přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní vzdělávání týká. 

A to buď nadpoloviční většina takových dětí z celé mateřské školy. 

Tento dodatek byl vypracován v souladu s ustanovením manuálu MŠMT pro provoz škol 

a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 účinný 

od 24. 8. 2020. 

V Hnojníku dne 1. 9. 2020 

 

Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka školy  

Soňa Ottová, vedoucí učitelka MŠ 


