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DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 

 
Platnost od 1.9.2021 

 

Ředitelka Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace v souladu 

s manuálem MŠMT a platnou legislativou vydává dodatek ke školnímu řádu z důvodu 

nebezpeční nákazy koronavirem Covid – 19. 

 

1. Rodiče, zákonní zástupci dětí a další osoby nemohou vstupovat do budovy bez zakrytých 

dýchacích cest respirátorem FFP2. Jejich pobyt je nutné omezit na nezbytně nutnou dobu. 

Přístup mají pouze do přízemí. Na schodiště a do patra budovy je těmto osobám vstup 

zakázán. V případě zhoršení epidemiologické situace nebude těmto osobám vstup do budovy 

umožněn vůbec. O takových opatřeních bude ředitelka MŠ včas informovat. 

 

2. Na vstupních dveřích do budovy je umístěna desinfekce rukou v nádobě s dávkovačem. 

Osoby vstupující do budovy si vždy vydesinfikují ruce ještě předtím, než zazvoní na zvonek a 

otevřou dveře. Děti si ruce desinfikovat nemusí.  

 

3. V šatně se dítě převlékne do čistého oblečení určeného pro pobyt uvnitř MŠ, ve kterém 

předtím nebylo venku. Toto oblečení můžete nechávat v šatně v sáčku dítěte na další dny. Po 

převlečení a přezutí doprovodí rodič, zákonný zástupce dítěte nebo jiná doprovázející osoba 

dítě do umývárny v přízemí (zelená umývárna), kde dohlídne na to, aby si dítě důkladně 20 až 

30 sekund umylo ruce teplou vodou a mýdlem. Zeleňásci mají v umývárně k dispozici každý 

svůj ručník, označený svou značkou. Žluťásci použijí k osušení rukou papírové jednorázové 

ručníky umístěné v dávkovači na stěně. Teprve poté předá rodič dítě učitelce do třídy. Rodič, 

zákonný zástupce dítěte nebo jiná doprovázející osoba vstupuje do chodby ze šatny bez bot! 

Je nutné se při východu ze šatny zout! 

Vzhledem k tomuto opatření je velmi důležité, abyste do školky ráno přicházeli včas. Je 

nutné, aby dítě bylo v 8 hodin již převlečené a umyté. V této době se děti rozdělují a odchází 

do třídy v patře, kam není rodičům umožněn přístup. Je tedy nutné dítě předat nejpozději do 8 

hodin paní učitelce v přízemí. V 8 hodin se budova MŠ uzavírá a provádí se desinfekce 

společných prostor. Po 8 hodině tedy nebude možné do budovy vstoupit.  

 

4. Vzhledem k těmto omezením se nebudou v letošním školním roce konat žádné společné 

akce s rodiči. Při zhoršení epidemiologické situace může dojít ke zrušení dalších akcí 

pořádaných pro děti, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné. 

 

5. Upozorňuji rodiče a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky jakéhokoli infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota nad 37°, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v 

krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nemohou do 

mateřské školy vstoupit.  

Pokud budou tyto příznaky patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, dítě nebude 

vpuštěno do budovy a bude vráceno rodiči, zákonnému zástupci nebo další doprovázející 

osobě.   



Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, neprodleně dojde k 

nasazení roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému 

způsobu izolace od ostatních přítomných dětí v mateřské škole. Současně bude okamžitě 

informován zákonný zástupce dítěte, aby si bezodkladně dítěte vyzvedl. 

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 mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 

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

veřejného zdraví).  

Ve všech uvedených případech je nutné telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 

 

Pozn. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu 

obecně považována hodnota do 37 °C.  

 

6. Pokud má dítě přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do 

mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. To znamená, že na 

začátku školního roku odevzdá rodič nebo zákonný zástupce dítěte v MŠ zprávu od 

alergologa nebo jiného odborného lékaře, u kterého je dítě v péči. Poté aktuálně při výskytu 

onemocnění dodá od lékaře zprávu, že se nejedná o příznaky infekčního onemocnění.  

 

7. Vzhledem k těmto opatřením, je nutné, aby každé dítě mělo ve školce jednu roušku uloženu 

v igelitovém sáčku. Roušku ponechte v šatně na poličce dítěte, nedávejte jí do sáčků 

s ostatními věcmi, aby bylo možné ji v případě potřeby ihned použít.  

 

8. V případě, že se rodič dozví o výskytu onemocnění covid-19 u dítěte, popřípadě dalších 

osob, žijících ve společné domácnosti s dítětem, neprodleně informuje ředitelku mateřské 

školy. V případě prokázání onemocnění se postupuje podle rozhodnutí příslušné KHS. Škola 

neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu mateřské školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí jejich rodiče a zákonné 

zástupce. 

 

9. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje mateřská škola dotčeným dětem vzdělávání 

distančním způsobem. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, mají povinnost se 

distančně vzdělávat. V případě nemoci je nutné děti i z tohoto způsobu výuky omluvit.  

 

10. Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata za školku (školné) se hradí. Pokud na základě rozhodnutí KHS 

nebo MZd dojde k uzavření školy, 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.  

 

 V Černošicích 27.8.2021                                                        Kateřina Mandová  

                                                     ředitelka MŠ Černošice, Topolská 518  


