
Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace, Všestudy 7, 277 46 

Organizace školního roku 2020/2021 hygienicko - epidemiologická opatření 

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. 

Obecné informace: 

 Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. 

 Od dětí se před prvním příchodem do  mateřské školy nevyžaduje prohlášení o 

bezinfekčnosti. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy 

školy a pohybu osob před budovou školy. 

 Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, odděleních a 

skupinách. 

 Děti, žáci a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 Pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest závisí na 

protiepidemických opatřeních uložených místně příslušnou KHS, příp. na celostátní 

úrovni MZd. 

 Během školního roku lze organizovat školní výlety, školy v přírodě, apod. 

Mateřská škola je vybavena: 

 Čistícími a dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou. 

 Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou. 

 Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popř. zaměstnanců 

školy v případě podezření na infekční onemocnění. 

 Přiměřeným počtem roušek pro děti či zaměstnance školy s podezřením na 

výskyt covid-19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek 

ve společných prostorech školy 1. 

________________________________________ 

1 Nadále však platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních 

ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené neplatí, pokud zaměstnanec 

vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto prostor. 

 

 

 

 

 

 



Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19 

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 

„oddělení dítěte nebo dítěte, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a 

žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného 

zdraví). 

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/ příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto 

příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit 

tento postup: 

§ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/ do školy – dítě/žák/ není vpuštěn do 

budovy školy; v případě dítěte či žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 

§ příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte /žáka/ do školy a není přítomen zákonný 

zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o 

nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/ ze školy; pokud toto není možné, postupuje se 

podle následujícího bodu: 

§ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/ 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/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy. 

§ Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

§ Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem 

alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař 

pro děti a dorost. 

§ V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti8 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. 

 

 

 

 

 

 



Výskyt onemocnění COVID – 19 u žáka nebo zaměstnance školy 

§ 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. 

§ 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 a především k místní epidemiologické situaci. 

§ Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých 

dětí/žáků/ a svého zřizovatele. 

Distanční vzdělávání dětí a žáků 

§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny dětí/žáků/ alespoň jedné třídy. Mateřské školy mají 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. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/ přechází na výuku 

distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 

děti/žáci/ kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby 

zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. 

§ Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká 

dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

§ Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/. 

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/ nejsou přítomni ve škole. 

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 

distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/ a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na 

jejich individuální podmínky. 

 

 

 

 

 



Úplata za vzdělávání a stravování 

Ø Pokud je určitému dítěti/žákovi/ nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná 

se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

Ø Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol 

a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 

 V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně 

poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení 

nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská 

škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

Kontakty 

MŠMT 

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení: 

• +420 771 139 410 

• +420 771 139 398 

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111 

Hygienická stanice: 

Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz 

Telefon ústředna: +420 296 336 700 

Telefon: 227 272 065 

Informační linka Hygienické stanice hl. m. Prahy k problematice koronaviru 7 dní 

v týdnu v rozmezí 8,00 – 18,00 hodin. 

KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz 

Telefonní číslo na ústřednu: +420 234 118 111 

Telefon: 314 000 405 

Informační linka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

k problematice koronavir 

 


