MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚDŘÍK
Pražská 155, Dolní Jirčany
252 44 Psáry

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
č.j. MŠ/151/2021 ŘŠ – 1
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY
COVID-19
1. Mateřská škola se řídí §29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má
mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a
s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (§30 odst. 1 písm. c) školského zákona).
Dále se mateřská škola řídí ust. §7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, který mateřské škole ukládá povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních
nemocí, včetně Covid-19. Tuto povinnost mateřská škola naplňuje tím, že je povinna
zajistit „oddělení“ dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a
zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
2. Mateřská 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 je vhodné
těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné
volit tento postup:
2.1 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není vpuštěno do
vnitřních prostor mateřské školy a odchází se zákonným zástupcem nebo jím
pověřenou osobou domů
2.2 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské škole –
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti (izolace) se
zajištěním dohledu a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.
V obou případech mateřská škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu.
3. Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně
covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a
dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu
tímto virem.
4. Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími 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 (vyjádření lékaře).
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5. Vnitřní organizační pokyny
5.1 Do budovy mateřské školy do šatny v čase přivádění nebo vyzvedávání dětí vstupuje
s dítětem pouze jeden rodič nebo jím pověřená osoba a to v ochranné roušce. Dítě
přihlášené v mateřské škole roušku na obličeji mít nemusí.
5.2 Pobyt rodiče nebo osoby jím pověřené ve vnitřních prostorách budovy (v šatně) je
nutné omezit na nejnutnější možnou dobu. Přístup do třídy není rodičům umožněn.
5.3 Dítě si ihned po příchodu do třídy umyje ruce.
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