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 Mateřská  škola  "Kytička", Liberec,

   Burianova 972/2,  p. o.
    460 06  L i b e r e c  6    

      IČO  72741465
       Tel: 485 130 971  

 

Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 

se sídlem Burianova 972/2, 460 06 Liberec 

Směrnice ke vzdělávání dětí v  MŠ Kytička  

ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 

Č. j.  41/2020 

Vypracoval: PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA,  

ředitelka školy  

Schválil: PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA,  

ředitelka školy  

Směrnice nabývá platnosti dne: 28. 8. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9. 2020 

Závaznost: Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance 

MŠ a zákonné zástupce dětí 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 
Mateřská škola a její provoz se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tato směrnice upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby 

dodržování protiepidemiologických opatření a doporučení. Směrnice 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. 
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I. Obecná ustanovení 

 

1.  Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy v souladu s metodickým 

materiálem vydaným MŠMT dne 17. 8. 2020 „Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke COViD-19 (dále jen „Manuál“).  

2. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Tuto 

povinnost naplňujeme podle zákona o ochraně zdraví. 

3. S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z 

následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu 

COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy. 

4. Směrnice v částech týkajících se hygienických a protiepidemiologických opatření tzv. 

semaforu pro oblast školství vychází z podkladů Ministerstva zdravotnictví (MZd). 

V případě změny stupně pohotovosti dle „Semaforu“ v našem regionu, budeme 

postupovat podle pokynů KHS. Zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím 

webu školy. 

5. 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 MZd. 

6. Zákonní zástupci i zaměstnanci jsou na začátku školního roku povinni aktualizovat své 

kontakty (telefonní čísla a e-maily). 

 

 

II. Dítě v mateřské škole 

 

1. Příchod do mateřské školy 

1. Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce (doprovod). Zákonný zástupce smí 

pobýt pouze v šatně a ve vstupní hale a to pouze na dobu nezbytně nutnou. 

2. Ihned po vstupu do šatny následuje dezinfekce rukou a dodržování respirační hygieny. 

3. Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor šatny, kde se doprovod dítěte 

zdržuje co nejkratší dobu. 

4. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. 

5. Dítě si ihned po vstupu do pobytových prostor - herna, kam již zákonný zástupce 

nebude vpuštěn, umyje ruce mýdlem s virucidním účinkem. 

6. Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním 

virucidních mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou 
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a dezinfekci rukou a to několikrát denně. 

 

2. Ranní zdravotní filtr  

1. Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat preventivní pohledová ranní zdravotní filtr – 

kontrola dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID-19 či jiné infekce, tj. zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé 

spojivky. Rodič počká na výsledek ranního filtru, který bude proveden třídní učitelkou 

nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit 

do školy. Pro klasifikaci příznaků se využívá manuálu Pediatrické kliniky 2. LF UK 

a FN Motol (viz příloha č. 3). 

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

obecně považována hodnota do 37°C. 

 

3. Alergie – prevence záměny příznaků 

Pokud má dítě příznaky jako rýmu a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického 

onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy 

lékař z oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. 

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný 

příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školy přijato.  

 

4. Používání roušek 

Rodič vybaví dítě do mateřské školy min. 2 ks podepsaných roušek na den pro případ, že se v 

MŠ vyskytne nákaza nebo se u dítěte projeví příznaky virózy a tyto roušky odevzdá třídní 

učitelce k uložení do sanitačního boxu. 

Uvnitř budovy se mohou pohybovat děti i zaměstnanci bez roušky, rodiče v šatně i 

venkovních prostorách také, nestanoví-li ředitelka školy jinak, na základě změny na 

„Semaforu“. 

 

5. Podezření na výskyt nákazy 

1. Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte s doprovodem – dítě není vpuštěno do 

pobytových prostor mateřské školy. 

2. Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-

19, je nutné umístit je do jiné místnosti ( k tomuto účelu určené izolace) s doprovodem 

pověřenou osobou a kontaktovat bezodkladně zákonného zástupce s ohledem na 
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okamžité vyzvednutí dítěte z MŠ a doporučení telefonicky kontaktovat pediatra, který 

rozhodne o dalším postupu. 

3. Při zjištění příznaků bude dítěti nasazena jeho rouška a pověřený zaměstnanec použije 

také osobní ochranné pomůcky (rouška, rukavice, štít). 

4. V případě potvrzení nákazy COVID-19, informuje ředitelka školy příslušnou KHS. 

 

6. Vzdělávací činnost v MŠ 

1. Vzdělávací aktivity školy probíhají v souladu s ŠVP. 

2. Aktivity v rámci projektů probíhají s ohledem na epidemiologická opatření a 

dodržování protiepidemiologických zásad. 

3. Mateřská škola omezí některé epidemiologicky rizikové činnosti, např. podávání rukou. 

4. Je možné organizovat školní výlety, adaptační pobyty, projektové dny apod. (v 

závislosti na aktuální situaci (Semaforu), která může být rozdílná v době přípravy a 

v době konání. 

5. Omezení počtu osob na hromadných akcích (dle „Semaforu“). 

6. V případě pobytu s dětmi mimo areál mateřské školy musí zaměstnanci i děti dodržovat 

plošně zavedenou povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest, případně 

dalších pravidel dle aktuální epidemiologické situace (Semaforu) vyhlášených 

příslušnou KHS. 

7. Učitelky v prvních zářijových týdnech plánují aktivity pro zpětnou adaptaci dětí s cílem 

zajistit psychosociální pohodu dětí. 

8. Na začátku školního roku na základě reflexe minulého školního roku je vzdělávání 

maximálně individualizováno s cílem akceptování aktuálních schopností a dovedností 

dětí. 

9. Jako alternativu podporovat a rozvíjet elektronickou komunikaci s rodiči. 

10. Dětem je zakázáno nošení hraček z domova. Výjimku mají nově přijaté děti po 

dobu dvou měsíců. 

 

III. Mateřská škola a zákonný zástupce dítěte 

 

1. Zákonný zástupce pravidelně sleduje aktuální zveřejňované informace na školním webu 

a na nástěnkách školy. 

2. Zákonný zástupce je povinen sdělit mateřské škole aktuální telefonické spojení pro 

případ náhlého onemocnění dítěte. 
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3. Zákonný zástupce se zdržuje v areálu školy pouze nezbytně nutnou dobu pro předání a 

vyzvednutí dítěte.  

 

 

IV. Mateřská škola a její zaměstnanci 

 

1. Zaměstnanci školy jsou průkazným způsobem seznámeni s pravidly provozu a vzdělávání 

dětí ve školním roce 2020/2021 a tento fakt ztvrzují svým podpisem.  Jsou detailně 

informováni a poučeni o hygienických zásadách přípravy stravy, o potřebě průběžného 

čištění, dezinfekce povrchů a předmětů aj..  

2. Zaměstnanec školy může použít v kontaktu s dětmi i ostatními osobami osobní ochranné 

pomůcky. Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovní ochranné 

pomůcky, pokud je již neobdržel. 

3. Zaměstnanci školy si musí neprodleně po přezutí a převlečení důkladně 20 až 30 sekund 

umýt ruce vodou a tekutým mýdlem s virucidním účinkem.   

4. Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, 

školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek.  

5. Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji 

ochranu používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany a 

zachovávat sociální distanci. 

 

 

V. Mateřská škola a její provozní podmínky 

  

1. Provozní doba mateřské školy bude od 6:00 do 17:00 pro všechny děti.  

2. Z organizačních důvodů je nutné děti od 6 do nejpozději 8 hodin spojovat vždy v jedné 

třídě na jedné stoupačce. Stejně tak se tomu děje i od 15:30 do 17 hodin. 

3. Třída na jedné stoupačce budou organizovány z epidemiologického hlediska jako jedna 

skupina (společná část zahrady). Tzn. Zvonky a Sedmikrásky, Konvalinky a Pomněnky, 

Kopretiny a Fialky, Pampelišky a Slunečnice. 

4. V každé třídě se pravidelně větrá opakovaně, krátce a intenzivně. Průběžně se větrá 

v šatních prostorách, zejména při příchodu a odchodu dětí ze školy. 

5. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, které 

zajišťují přípravu a vydávání jídla. Jídlo vydává personál včetně čistých příborů. Děti si 

samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 



6 
 

6. Hygienická pravidla a standard úklidu 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 

 Vyprazdňování košů probíhá minimálně jednou denně. 

 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti pohybují. Úklid 

povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, 

koberce se vysávají. 

 Je kladen důraz na dezinfekci povrchů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, 

zábradlí, sanitární zařízení, zvonky, tlačítka zásobníků s dezinfekcí či mýdel. 

 Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a 

dezinfekce povrchů (viz Harmonogram dezinfekce povrchů a ploch v době 

protiepidemiologických opatření). 

 Zajištění praní prádla při dostatečně vysokých teplotách min. 60°C. Použité prádlo se 

neprotřepává a jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Koše na špinavé prádlo 

se po použití dezinfikují. Čisté a špinavé prádlo se skladuje odděleně. 

 

 

VI. Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte 

 

1. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Sdělí škole 

další pokyny, případně rozhodne o protiepidemiologických opatřeních. 

2. V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 

v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS na základě 

protiepidemiologického šetření. 

3. Styčné místo pro kontakt rodiny a školy v případě podezření je v ředitelně školy po 

předchozí telefonické domluvě. 

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

stanovených KHS a o případné úpravě vzdělávání dětí, zákonného zástupce dětí a svého 

zřizovatele. 

5. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem děti, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, 

která je organizovaná výlučně pro tyto děěti. Ostaní děti pokračují v prezenčním 

vydělávání. Distanční vzdělávání dětí v mateřské škole je zajišťováno prostřednictvím 

webu školy. 

6. Úplata za vzdělávání a stravování 

 Pokud je určenému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 
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omluvenou absenci a úplata za vzdělávání se platí. 

 Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka 

školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky přerušení provozu, je-li 

dtato delší než 5 dnů, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem 

 

VII. Výskyt onemocnění COVID-19 u zaměstnance 

 

1. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, není jeho povinností vykonávat práci, 

protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako 

v případě nemoci. Pokud dojde k dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li 

to organizačně a provozně možné) vykonává práci z jiného místa po dobu, kdy bude 

v karanténě (distanční výuka, příprava podkladů k výuce…), v tomto případě mu 

přísluší plat. 

2. Pro ostatní právní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci 28. 8. 2020   Za MŠ Kytička PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA 

       Ředitelka školy 
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Počet příloh: 2 

 

Příloha č. 1 Doporučení MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce  2020/21 

vzhledem ke COVID-19 

 

Příloha č. 2 

COVID-19 u dětí a dospívajících:  Příznaky onemocnění u dětí, zpracoval přednosta 

Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.,  

https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-eseje/prof-jan-lebl-covid-19-u-

deti-a-dospivajicich-symptomatologie 

 

Mírný průběh: Příznaky onemocnění horních dýchacích cest, včetně horečky, slabosti, bolesti 

svalů, kašle, bolesti v krku, sekrece z nosu a kýchání. Fyzikální vyšetření ukazuje zarudlé 

hrdlo a normální poslechový nález. Některé případy mohou probíhat bez teploty nebo mohou 

mít jen gastrointestinální příznaky – nauzeu, zvracení, bolesti břicha a průjem. 

 Středně závažný průběh: S pneumonií, častá horečka, kašel – většinou zpočátku suchý 

a následovaný produktivním kašlem. U některých dětí pískoty, ale bez dušnosti. Auskultačně 

suché nebo vlhké fenomény. U některých dětí mohou chybět klinické příznaky, ale na CT 

hrudníku je subklinické postižení plic. 

 Těžký průběh: Časné respirační příznaky jako horečka a kašel, které mohou být doprovázeny 

gastrointestinálními příznaky – průjmem. Onemocnění má progresivní průběh během jednoho 

týdne, rozvíjí se dušnost s centrální cyanózou. Saturace klesá pod 92 procent a objevují se 

klinické známky hypoxie. 

 Kriticky závažný průběh: Stav dětí může rychle progredovat do syndromu akutního 

respiračního distresu (ARDS) nebo respiračního selhání. Může se rozvinout šok, 

encefalopatie, poškození myokardu nebo srdeční selhání, poruchy koagulace a akutní 

poškození ledvin. Orgánové poškození může ohrožovat život. 

 

 
 
 

https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/prohlaseni-nazory-eseje/prof-jan-lebl-covid-19-u-deti-a-dospivajicich-symptomatologie
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