MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLUBOVA
AFRICAN SCHOOL – KARIBU SANA
Holubova 39, 534 01 Holice

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO PROVOZ ŠKOLY OD 1.9.2021
➢ Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova vydává níže uvedené závazné pokyny pro
provoz školy v souvislosti se zajištěním preventivních a protiepidemických opatření
k omezení šíření onemocnění covid - 19 ve školním roce 2021/2022.
➢ Školy mají na základě zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet vzniku
a šíření infekčních nemocí, včetně nemoci covid-19.
➢ Pokyny vycházejí z doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a mimořádných opatření
vydaných státními orgány České republiky.
➢ Pokyny jsou závazné pro všechny zaměstnance, zákonné zástupce děti/žáků a třetí
osoby vstupující do prostor školy.
➢ Pokyny se mohou změnit v závislosti na epidemiologické situaci a mimořádných
opatřeních vydaných státními orgány.

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM
ZDRAVOTNICTVÍ.

1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, co nejvíce je to v praxi možné,
dodržovat skupinovou izolaci, event. sociální distance.
2. Ochrana úst a nosu (respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
mimořádných opatřeních.
3. S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že
čím více je lidí, se kterými se
dítě/žák nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím
vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.
4. Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či
školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS).
5. Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci
rukou, úklid prostor,
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy
nemocné osoby atp.
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6. Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na
aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci,
karanténu, lékařský dohled, zvýšený
zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
7. Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny
účastníky vzdělávacího procesu
včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a
e-maily).
8. Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a
protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky a jejich zákonné
zástupce.
9. Škola průběžně dětem/žákům 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.
10. Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že
osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
11. Během prezenční výuky škola sleduje zdravotní stav dětí/ žáků, zdali
nevykazují symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.
12. Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších
osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.
13. Doporučuje se minimalizovat kontakt mezi dětmi/žáky různých tříd a skupin,
zejména v období září 2021.
14. Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí
se vzdělávacím procesem
(naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt
účastníků aktivit realizovaných
těmito subjekty s dětmi/žáky školy a zaměstnanci školy. Při střídání provozů je
třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
15. 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 A STANDARD ÚKLIDU
1.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně a v tělocvičně jsou
k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Každá osoba (rodiče, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do
budovy školy a při pohybu v budově zakrýt dýchací cesty, a to takových
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálním
opatření ministerstva zdravotnictví.
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Vyjmuty z povinnosti jsou děti navštěvující mateřskou školu a osoby
vyjmenované v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví
v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví. Zaměstnanci jsou
povinni používat ochranu dýchacích cest vždy při kontaktu se zákonnými
zástupci a třetími osobami.
2.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý (zaměstnanec, dítě/žák)
důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem
v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu
opakovaně upozorňuje.

3. Dítěti/žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky
infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění,
včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
4. Ve škole je prováděno časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor, Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a
intenzivně.
5. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití a textilní ručníky.
6. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
7. Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem dětí/žáků do
školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí/žáků ze školy po skončení provozu
školy.
8. Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
9. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci a
zaměstnanci školy pohybují.
Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají.
10. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů u předmětů, které používá větší počet
lidí (např. kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla,
tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce)
Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
11. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a
dezinfekce povrchů a předmětů. Škola výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude
čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné používat podle
pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, způsob
aplikace, koncentrace, konkrétní čas atd.).
12. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu
minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se
provádí ve vyčleněné místnosti.
Škola používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí
nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní nebo na jedno použití.
Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola
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skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a
použité prádlo.
13. Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Je
důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách.

3. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY
COVID-19
1. 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).
2. 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 věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního
onemocnění u dětí/žáků/studentů 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 nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce,
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle
následujícího bodu,
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole;
dítě/žák/student si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem
připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole.
Škola současně informuje zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp.
zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
3. Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné)
vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka,
příprava podkladů k výuce apod.); v takovém případě zaměstnanci přísluší plat (nebo
mzda). Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény
práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné
situaci jako v případě nemoci.
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4. Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji
ochranu používat ochranu dýchacích cest s vyšším stupněm ochrany, než vyžaduje
aktuálně platné mimořádné opatření MZd, a zachovávat sociální distanci. Důležitým
preventivním opatřením je očkování.
5. V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů
nevztahuje na zaměstnance školy (pokud KHS nerozhodne jinak).
6. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany
dýchacích cest a při dodržení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při
podezření na nákazu tímto virem.
7. V případě pozitivního dítěte, žáka nebo studenta se povinná izolace kontaktů
nevztahuje na zaměstnance školy (pokud KHS nerozhodne jinak).
8. Podle aktuálně platného ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby,
které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem
nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované
osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu
na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí
extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví
výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.
9. Z hlediska pracovního práva samoizolace představuje jinou důležitou osobní překážku
v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu trvání této překážky v práci je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout nejméně ve stanoveném rozsahu
pracovní volno, náhrada mzdy nebo platu ovšem zaměstnanci v tomto případě
nepřísluší. Umožňuje-li to zdravotní stav zaměstnance a povaha vykonávané činnosti,
může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat pro dobu povinné samoizolace výkon
práce zaměstnance z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317
zákoníku práce (tzv. home office). Výkon práce z jiného místa je možné pouze
dohodnout, nelze jej nařídit.
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4. DALŠÍ SOUVISLOSTI
1. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani
zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do
prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba.
2. Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se
o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
3. 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 v kalendářním měsíci, a to i v případě, že
mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Použité zkratky: - KHS (Krajská hygienická stanice)
MZd (Ministerstvo zdravotnictví)
ŠVP (školní vzdělávací program)

V Holicích dne 24.8.2021
Bc. Lenka Chotěnovská
Ředitelka školy
Digitálně podepsáno

Bc. Lenka
Chotěnovsk
á

Digitálně podepsal
Bc. Lenka
Chotěnovská
Datum: 2021.08.24
10:23:00 +02'00'

Tyto pokyny nabývají účinnosti dne 1.9.2021 a jsou závazné pro všechny
zaměstnance, zákonné zástupce, děti/žáky a třetí osoby vstupující do prostor
školy.
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