PŘÍLOHA PROVOZNÍHO ŘÁDU č.3

Režimová specifika, vyplývající z dopadu COVID-19
Režimové požadavky mohou být ovlivněny aktuálním vývojem spojeným s COVOD-19.
Režimové požadavky ovlivňují:
1) Nařízení Vlády České republiky
2) Nařízení Ministerstva zdravotnictví
3) Nařízení, na lokální úrovni, vydaná příslušnou Krajskou hygienickou stanicí
Pokud se režimové požadavky významným způsobem dotýkají zákonných zástupců dětí, jsou
informováni prostřednictvím webových stránek www.zsdl.cz, vzhledem k aktuální situaci po
vzájemné domluvě prostřednictvím e-mailů, telefonicky či písemně.
Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:
1) Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není vpuštěno do
budovy školy; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
2) Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské
školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec) je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být
izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě
neprodleně vyzvednout.
3) Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole:
Dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou
kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
4) Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a
dorost.
Zákonný zástupce kontaktuje ve všech těchto případech telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte,
který rozhodne o dalším postupu
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí 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 těmto příznakům věnuje zvýšenou míru
pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole; neprodleně
dojde k poskytnutí aktuální ochrany nosu a úst a umístění do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte z mateřské školy;
V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo
podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky dítětem i zaměstnancem školy.
Jako prostor pro izolaci je určena kancelář vedoucí MŠ, která je dobře větratelná a udržovatelná,
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dezinfikovatelná a s ní sousedící sociální zařízení, vybavené umyvadlem na mytí rukou s přívodem
tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na
jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor není průchozí do jiné využívané místnosti, která
je mimo izolační režim. Pro účely izolace je určená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti
izolační místnosti a nebude v době využití izolace používána dalšími osobami.
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 v MŠ MŠ sama KHS nekontaktuje. Ve
všech uvedených případech MŠ informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Stravování dětí:
 v případě zhoršené, epidemiologické situace stanovuje zvláštní požadavky na hygienická
opatření při výdeji jídla ředitelka školy, se zohledněním, příslušného nařízení
 školní stravování se může poskytovat pouze bez samoobslužné účasti dětí, obsluhu zajišťují
provozní a pedagogičtí zaměstnanci za zvýšených hygienických podmínek a při užití
ochranných pomůcek

Režim manipulace s prádlem:
 při zhoršené epidemiologické situaci dochází k častější výměně ložního prádla a ručníků

POŽADAVKY NA HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM:
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.
Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská
zařízení v souladu s MO Ministerstva zdravotnictví pro školy a školská zařízení a opatřeními
MŠMT ČR. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
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