
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Odloučené pracoviště: Mateřská škola Ignáta Herrmanna

Směrnice: ORG/2021

SMĚRNICE vyplývající z Doporučení Ministerstva zdravotnictví
ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022

v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19
a z Manuálu MŠMT pro školy od 1.9.2021

Číslo jednací: ZSKR/2021/0753/sza
Spisový znak: 2.1
Skartační znak: A5
Vypracoval: Bc. Sabina Čemová, zástupce pro 

předškolní vzdělávání
Schválil: Mgr. Věra Rymiecová, ředitelka školy
Plán nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021



Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace
Odloučené pracoviště: Mateřská škola Ignáta Herrmanna

Směrnice se vztahuje a upravuje základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání
potřeby  dodržování  epidemiologických  opatření  a  doporučení.  Směrnici  vydává  ředitelka
školy na základě výše uvedených nařízení a manuálů. 
Platnost od 1.9.2021 do odvolání. 

Všechny dotčené osoby jsou povinny řídit se při pobytu v Mateřské škole I. Herrmanna touto
směrnicí a s ní souvisejícími nařízeními a dále aktuálními obecně platnými opatřeními, která
jsou  aplikována  v  případě  infekční  nákazy,  zároveň  se  musí  řídit  aktuálně  platnými
doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem
způsobujícím onemocnění Covid – 19.

Mezi  základní  principy  prevence vzniku a  šíření  infekční  nemoci  ve školách a  školských
zařízení patří: 

1. dodržování zásad osobní a provozní hygieny
2. skupinová izolace, sociální distance 
3. ochrana úst a nosu (rouška, respirátor) a řádná respirační hygiena
4. opakovaná edukace

Povinnosti všech osob pohybujících se v prostorách mateřské školy:

1. Budou  aktualizovány  kontakty  na  všechny  účastníky  výchovně  -  vzdělávacího
procesu,  zejména  zákonné  zástupce  dětí,  žáků  a  studentů,  pedagogických  a
nepedagogických pracovníků. 

2. Škola  vhodným  způsobem  informuje  o  aktuálních  hygienických
a protiepidemiologických opatřeních zaměstnance školy, děti a zákonné zástupce. tyto
informace budou předávány prostřednictvím jednotného systému (web školy, e-mail,
nástěnka v šatnách)

3. Osoby  vstupující  do  prostor  mateřské  školy  užijí  respirátor.  Z povinnosti  nosit
respirátor jsou vyňaty děti a pedagogičtí zaměstnanci školy v průběhu vzdělávání.

4. Pobyt zákonných zástupců dětí je ve vnitřních prostorách školy omezen pouze na dobu
nezbytně nutnou.

5. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
6. Během dne budou pedagogové věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu všech

dětí. Pokud se u některého dítěte příznaky infekční choroby projeví, bude podezření
oznámeno zákonnému zástupci  dítěte  a bude zajištěna izolace nemocného do doby
vyzvednutí  dítěte zákonným zástupcem. Zákonný zástupce si musí dítě vyzvednout
v co nejkratší době.

7. Prostor  pro izolaci  osoby s podezřením onemocnění  COVID -  19 bude v kanceláři
mateřské školy. Zde bude nemocná osoba izolována od ostatního kolektivu do doby
odchodu ze školy nebo v případě dítěte/žáka do doby převzetí zákonným zástupcem.
Legislativní  povinnost  izolace  nemocného  nebo  z  nákazy  podezřelého  dítěte  nebo
mladistvého je škole a školskému zařízení uložena § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
Při  péči  o  nemocného  použije  nejen  nemocný  nebo  z  nákazy  podezřelý,  ale
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i zaměstnanec školy, který je s ním v kontaktu, ochranu dýchacích cest. Pečující osoba
navíc užije i další OOPP jako jsou jednorázové rukavice apod.

8. Při každém vstupu do mateřské školy bude umístěna dezinfekce rukou. 
9. Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem.
10. Ve  škole  je  zajištěn  efektivní  úklid  na  mokro  s dezinfekcí  všech  prostor  a  ploch.

V nejvyšší  četnosti  je  nutné  čistit  a  dezinfikovat  kontaktní  místa  –  kliky,  madla,
vypínače,  klávesnice,  dálkové  ovladače,  telefony,  zábradlí,  výtokové  ventily
u umyvadel, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci apod.
V zařízení jsou zajištěny dostatečné zásoby čistících a dezinfekčních prostředků. 

11. Podmínky pro osobní  hygienu jsou zajištěny  – tekutá  mýdla,  jednorázové  ručníky
(každé dítě má na své třídě svůj textilní ručník), teplá tekoucí voda

12. Praní ložního prádla a ručníků zásadně při teplotě  60°C. Je zajištěno řádné větrání
všech prostor mateřské školy a denní odstraňování odpadu.

13. Školní stravování/jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí
nádobí zajistit při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60ºC). Při ručním
mytí  je  nutné  zajistit  finální  oplach  teplou  vodou.  Vysoký stupeň osobní  hygieny
a dodržování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje
u všech zaměstnanců účastnících se stravování.  

14. Škola  dětem  neumožní  samoobslužný  výdej,  tzn.  chystání  svačinek  či  chystání
příborů, talířů a skleniček při obědě. 

15. Personál  školní  kuchyně  má  při  vydávání  školních  pokrmů  nasazeny  ochranné
prostředky  dýchacích  cest,  pokud  to  aktuálně  platné  mimořádné  opatření  MZd
stanovuje.

16. Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není
uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

17. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, 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.

18. Všichni dotčení touto směrnicí s jejím obsahem budou prokazatelně seznámeni. Škola
opakovaně zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.

V Ostravě dne 1. 9. 2021                                                                    
                                                                                      

Schválila:   Zpracovala:
Mgr. Věra Rymiecová  Bc. Sabina Čemová
ředitelka školy         zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání


