
PROVOZ MŠ MEDLOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

Vážení rodiče, 

i v tomto školním roce nás čeká řada změn a školní rok nebude probíhat tak, jak jsme byli zvyklí. I tento 

školní rok je poznamenán rozhodnutím MŠMT vzhledem ke COVID-19. V návaznosti na manuál MŠMT jsem 

stanovila následující opatření: 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

- Dodržování osobní hygieny – dezinfekce. 

PROVOZ ŠKOLY 

- Škola zahajuje provoz školního roku v plném rozsahu. 

- Prohlášení o bezinfekčnosti není požadováno. 

- Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

- Vstup zákonných zástupců do školy bude pouze s rouškou. 

- Informace budou probíhat individuálně na základě sjednané schůzky e-mailem, či telefonicky. 

- Nadále budou informace zveřejňovány na školním webu a přes infolinku: 

msmedlov.info@seznam.cz 

- Mimoškolní aktivity (kroužky, plavání, kulturní akce, výjezdy) se do odvolání nebudou 

uskutečňovat. 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU 

- Zavedená opatření ve škole budou závislá na lokálním vývoji situace a v rámci systému 

semafor. 

- Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna 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).  

- Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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: 

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student 

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/studenta ve škole; 

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné 

místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 

informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné 

vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase 

budovu 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. 

- V izolaci pobývá žák do doby převzetí zákonným zástupcem, co nejkratší čas.  

- V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37 °C.  

- Pokud se u zaměstnance 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.  

- 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.  

 

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

- Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.  

- V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém 

kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS. 

- Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených 

KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých dětí/žáků/studentů 

a svého zřizovatele. 

- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost 
poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, 
střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s 
právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, 
že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina 
těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka 
dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na 
jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz 
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí 
jedné skupiny 

- Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

- Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

- V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.  

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

- Bude zajištěno za přísných hygienických podmínek. 

 

 

Děkuji za pochopení  

s pozdravem         

Ing. Jana Jersenská 

    ředitelka školy 

 


