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Tento vnitřní předpis se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy 

po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.  

Tento vnitřní předpis 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. 

 

Organizační a hygienické podmínky k zajištění provozu mateřské 

školy 

Děti a doprovod dítěte: 

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou a v budově školy platí 

povinnost zakrytí úst a nosu respirátory (standarty dle MO MZd). 

 Děti nemají povinnost nosit roušky. 

 Dítě bude přivádět a odvádět pouze jedna doprovázející osoba. 

 Do budovy mateřské školy se bude vstupovat jednotlivě. 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy i zahrady MŠ zdržuje 

pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 Při vstupu do budovy mateřské školy je nutná dezinfekce rukou. 

 V prostorách MŠ se dodržují rozestupy 2 m. 

 V místech provádění testů se rodič s dítětem zdržuje pouze u 

vyhrazeného testovacího místa. 

 Dítě musí mít v šatní skříňce v sáčku nejméně jednu jednorázovou roušku. 

 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) nesmí do 

školy vstoupit.  

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné 

umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s 

ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.   

 V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první 

den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace 

a opuštění výuky na všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v 

kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů před 

provedením testu. 

 Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu:  



o škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že bylo dítě 

pozitivně testováno; 

o zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým 

dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství 

nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen 

rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a 

vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 

 Dítě s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď 

po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení 

povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo 

praktického lékařství pro děti a dorost.  

 Dítěti,  které bylo v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině 

s dítětem,  které má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní 

přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku 

konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte s 

pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. V případě, kdy 

konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG 

testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále 

informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se 

mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších 

potřebných kroků. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci 

u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte je povinen 

okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-

PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle informace příslušné krajské 

hygienické stanici. 

 

Testování dítěte před vstupem do třídy MŠ 

 

 Testování dětí bude probíhat vždy první den nástupu dítěte do MŠ a 

následně po třech dnech (zpravidla pondělí a čtvrtek). 

 Zákonný zástupce po příchodu do MŠ ihned odchází do testovací 

místnosti určené pro jeho homogenní skupinu. Testovacími místy jsou 

Lehárna žluté třídy, tělocvična, sklad lehátek u červené šatny. 

 Zákonný zástupce obdrží test u osoby, která je pověřená dozorem 

v testovací místnosti. 

 Zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být 

pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit, 

provede test dítěti podle instrukcí, které budou na testovacích místech. 

 Na testovacím místě se dítě a doprovod budou zdržovat pouze na 

vyhrazeném testovacím místě. (Během čekání na výsledek testu je 

možné navštívit šatnu dítěte a dítě převléct. Je nutné zachovat 

bezpečný rozestup v šatně. Po převlečení se vrátíte opět na svoje 

testovací místo vyčkat na výsledek.) 

 Dítě předává zákonný zástupce paní učitelce do třídy poté, co 

pověřená osoba v testovací místnosti odečte negativní výsledek testu. 



 Zákonný zástupce likviduje veškerý použitý materiál do připraveného 

koše (štětičku, zkumavku, lahvičku s roztokem, testovací blistr, případně 

jednorázové rukavice). V případě pozitivního testu se test zabalí do 

zesíleného sáčku a vyhodí se do připraveného koše. Koš je vynesen a 

vydesinfikován ihned po skončení denního testování. 

 Před vstupem do třídy dítě navštíví umývárnu, kde si dítě důkladně umyje 

ruce (20 až 30 sekund) před vstupem do třídy. 

 Pokud výsledek testu dítěte bude pozitivní, vystaví škola bezodkladně 

potvrzení a zákonný zástupce s dítětem opustí školu. Zákonný zástupce 

postupuje dle instrukcí pro pozitivně testované děti. 

 Výsledek testu eviduje výhradně osoba pověřená dozorem. 

 V případě neplatného výsledku je nutné test zopakovat. 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění 

COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a 

karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu 

s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva 

zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 

dní. 

 

Hygienická opatření: 

 Před otevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce 

všech prostor a zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa 

dotyku rukou).  

 U vstupu do budovy školy, v každé místnosti a v kuchyni budou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí 

virucidní aktivitou. 

 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s 

návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí 

času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  

 Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou 

např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, 

učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. 

 Likvidace odpadů bude zajištěna do vyjímatelných jednorázových pytlů. 

 Likvidace odpadů po testování bude probíhat bezodkladně po denním 

testování do vyjímatelných zesílených pytlů se zvýšenou hygienickou 

ochranou personálu. 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.  



 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další 

pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně. 

Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, koberce se vysávají. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet 

lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, 

klávesnice a počítačové myši).  

 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.  

 Větrání tříd a prostor mateřské školy se bude provádět opakovaně, 

krátkodobě a intenzivně. 

 Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – textilními ručníky (každé dítě má 

svůj ručník) nebo ručníky na jedno použití. 

 Prádlo se bude prát při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z 

důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo 

neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Jsou 

použity vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí 

nečistotami. Obaly jsou vhodné k praní nebo omyvatelné a 

dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky 

apod.) se skladují v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně 

skladovat čisté a použité prádlo. 

 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.  

 Pokrmy budou vydávány kuchařkami a pracovnicemi pro výdej stravy 

včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo nenabírají a neberou si samy 

příbory.  

 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou 

běžná hygienická pravidla.  

 Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces 

min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě 

min. 85 °C. 

 Vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou 

v izolaci nebo karanténě.  

 

 

Zaměstnanci: 

 Po příchodu na pracoviště, neprodleně po přezutí a převlečení si musí 

každý zaměstnanec důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a 

tekutým mýdlem a následně dodržuje zvýšenou hygienu rukou po celou 

dobu svého pobytu ve škole. 

 Bezkontaktní teploměr bude v případě potřeby k dispozici v hlavní 

lékárničce v oční pracovně. 

 Pokud se u zaměstnance vyskytnou 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.), zaměstnanec nesmí vstoupit do budovy školy. 

 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu 

práce, školu opustí v nejkratším možném čase.  



 Zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění je 

umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí 

infekční nemocí. 

 V případě výskytu karantény ve škole, ředitelka školy neprodleně 

informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 

stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné 

zástupce a svého zřizovatele. 

 Pozitivní test zaměstnance – bez zbytečného odkladu opustí školu. V 

případě pozitivního dítěte, se povinná izolace kontaktů nevztahuje na 

zaměstnance školy (pokud byla dodržována režimová a hygienická 

opatření nebo KHS nerozhodne jinak). V případě, že je pozitivně 

testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace 

skupin na všechny děti, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 

dnech před provedením testu nebo 2 dnech po provedení testu. 

 

 

Testování zaměstnanců 

 Testování zaměstnanců bude probíhat dvakrát za týden, zpravidla 

v pondělí a čtvrtek. 

 Testování zaměstnanců se bude evidovat u ředitelky nebo zástupkyně 

ředitelky. 

 V den testování se zaměstnanci dostaví 20 minut před začátkem své 

pracovní doby do testovací místnosti. Test je možné provést v testovací 

místnosti dané homogenní skupiny nebo v šatně zaměstnance. 

 V testovací místnosti je pouze jeden zaměstnanec. 

 Zaměstnanec dostane testovací sady na nadcházející týden nejpozději 

v pátek. 

 Zaměstnanec provede samotest a počká na výsledek testu. Výsledek 

testu odečte zaměstnanec pověřený dohledem nad testováním. 

 Pokud je výsledek testu negativní, jde zaměstnanec vykonávat svou 

práci. 

 Pokud je výsledek testu pozitivní, obdrží zaměstnanec bezodkladně 

potvrzení ke konfirmaci testu, bezodkladně opouští školu a nastupuje do 

karantény. Zaměstnanec provádějící dohled nad testováním 

bezodkladně informuje ředitelku nebo zástupkyni. 

 Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění 

COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a 

karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu 

s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. 

 Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva 

zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 

a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) 

uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 

dní. 



 Škola nejpozději v den provedení výsledků testů elektronicky nahlásí 

agregované údaje o provedeném testování na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2 u dítěte  a u zaměstnance do aplikace 

CovidFormsApp. Konkrétní podoba a obsah hlášení bude určena 

metodikou UZIS a bude obsahovat kontaktní osobu, celkový počet 

testovaných osob, počet pozitivních osob, počet negativních osob a 

počet neprůkazných testů. 

 

 

 

Tímto se ruší Vnitřní předpis k podmínkám a organizaci provozu mateřské školy 

ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s onemocněním COVID – 19: č. j.: MŠ – 

VS – 34/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

V Hodoníně dne 10. 4. 2021 

Bc. Zdislava Paulíková 

ředitelka mateřské školy 


