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Změny:

Tato vnitřní směrnice je zpracována podle Manuálu MŠMT Soubor doporučení pro školy a školská
zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19.

1. Obecné informace k provozu školy

• Mateřská škola „Beruška“ zahájí  ve školním roce 2021/2022 svou činnost  v plném
rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

• Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

• Zákonní zástupci  dětí, studenti a třetí  osoby  jsou povinni si  při  vstupu do budovy
školy  a  ve  společných  prostorech  zakrýt  dýchací  cesty,  a  to  takovým ochranným
prostředkem  dýchacích  cest,  který  je  uveden  v  aktuálně  platném  mimořádném
opatření MZd.

• Při zahájení prezenčního vzdělávání mateřská škola aktualizuje kontakty na všechny
účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a zaměstnanců školy
(telefonní čísla a e-maily). 

• V případě  onemocnění  dítěte  nebo zaměstnance  Covid 19 je  nutné oznámit  tuto
skutečnost v kanceláři ředitelky MŠ Beruška – Bc. Ladislavě Sehnoutkové, ředitelka
MŠ.

• Během pobytu  dětí  v  MŠ je  nutné  sledovat  zdravotní  stav  dětí,  zdaly  nevykazují
symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.
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• 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
MZd.

2. Hygienická pravidla v mateřské škole „Beruška“

• Mateřská škola průběžně dětem/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje 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. 

• Mateřská škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že  osoby s
příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

• Při vstupu do MŠ jsou na chodbách označeny sloupy s dávkovačem s dezinfekčním 
přípravkem na ruce (bezoplachové), které jsou k dispozici zaměstnancům a 
zákonným zástupcům při vstupu a odchodu z MŠ. Dávkovače se dle potřeby doplňují. 

             Prosíme o dodržování bezpečnosti při manipulaci s dávkovačem -  obsluhují pouze  
             dospělé osoby.

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si děti důkladně umyjí ruce teplou vodou
a mýdlem. Dezinfekce rukou  se bude provádět v případě výskytu onemocnění 
Covid19.

• V mateřské škole probíhá časté a intenzivní větrání okny – čerstvým vzduchem a 
vzduchotechnikou.

• Je zajištěno bezpečné osušení rukou. Každé dítě používá svůj látkový ručník, který se
1x za týden vymění. 

• Úklid a dezinfekce hygienických zařízeních v mateřské škole  probíhá ve zvýšeném
standardu úklidu - úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně. Dezinfekce byla
obdržena od zřizovatele školy.  

 -   Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci
školy pohybují. 

-    Klademe důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký
počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). 
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-    Nutné  je  vyhnout  se  alergenním prostředkům. Úklidový personál  je  poučen o
hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

• Mateřská škola zajištuje praní prádla ve své prádelně při dostatečně vysokých 
teplotách nad 60°C.

3. Organizační podmínky

• Vstup do prostor hlavní kuchyně je pouze povolaným osobám, řešení dietního 
stravování mimo hlavní kuchyň (před vstupem do kuchyně z korydoru).

• Mateřská škola dbá na zvýšenou míru pozornosti o zdravotním stavu přijímaného 
dítěte. Při vstupu do třídy rodiče předají své zdravé dítě osobně pí. učitelce, která 
bude provádět ranní zdravotní filtr - kontrola zdravotního stavu dítěte, měření 
teploty dítěte za pomoci bezkontaktního teploměru.  

Zvolené postupy při podezření na onemocnění dítěte:

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není vpuštěno 
do třídy mateřské školy; v případě dítěte, že ho doprovází jeho zákonný zástupce,

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen 
zákonný zástupce dítěte, ale sourozenec aj. - pí. učitelka tuto skutečnost oznámí 
zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného 
vyzvednutí dítěte z MŠ; pokud toto není možné postupuje se podle následujícího 
bodu,

- příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky pí. učitelkou a umístění do předem připravené samostatné 
místnosti, která slouží k izolaci dítěte od ostatních přítomných v MŠ – současně pí. 
učitelka informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 
dítěte z MŠ v co nejkratším čase.

Ve všech uvedených případech mateřská škola informuje zákonného zástupce, o 
tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu.

• V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 v mateřské škole škola 
sama KHS nekontaktuje.

• Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 
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onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že 
netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

• Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o proti 
epidemických opatřeních. V případě, že se ředitelka školy dozví o výskytu 
onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru 
nebo odboru hygieny dětí a mladistvých v místě příslušné KHS.

• Pokud je určitému dítěti mateřské školy nařízena karanténa a škola není uzavřena, 
jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost v MŠ  a úplata školného se hradí. 

• Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření mateřské školy platí 
následující:

- v mateřské škole stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou 
podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení více
než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání 
distančním způsobem.

                                                                                                                                              

Zákonní zástupci dětí a zaměstnanci mateřské školy jsou povinni se řídit touto směrnicí a
důsledně ji dodržovat.

 v Liberci dne 31.8.2021

Tato směrnice nabývá v platnost 1.09.2021

                 

                                                                    ředitelka školy
Bc. Ladislava Sehnoutková
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