
Mateřská škola Dráček Babice, příspěvková organizace  
Ke Hřišti 390, 251 01 Babice 

 

 

 

 

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU – PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ COVID-19 

OD 1. 9. 2020 

 

V souvislosti s COVID-19 platí od 1. 9. 2020 následující: 

1. Při nástupu do MŠ Dráček není vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti. 
 

2. Není povinné nošení roušek. Každé dítě má však v šatně v uzavíratelném sáčku jednu 

čistou roušku pro případ nutnosti roušky použít. 

Doprovodu dítěte doporučujeme v budově MŠ roušku nosit. 
 

3. U vstupu do budovy, v každé třídě a v každé umývárně jsou k dispozici prostředky 

k desinfekci rukou. 
 

4. Rodiče se v budově MŠ zdržují pouze po nezbytně dlouhou dobu a dodržují všechna 

obecně známá bezpečnostní a hygienická pravidla vztahující se ke covid-19. 
 

5. Po příchodu do třídy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem 

v dávkovači, popř. provede desinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po 

celou dobu pobytu v MŠ. Pedagogický personál na nutnost zvýšené hygieny a tohoto 

postupu děti opakovaně upozorňuje. 
 

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

19.  

V případě patrných příznaků infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, 

rýma, kašel, dušnost, bolest hlavy, bolest v krku, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta 

chuti a čichu apod.)platí násl. postup: 

 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě nebude vpuštěno 

do třídy 

 příznaky se vyskytnou během přítomnosti dítěte v MŠ – neprodleně dojde 

k použití roušky, izolaci dítěte od ostatních dětí a informování zákonného 

zástupce, který je povinen bezodkladně své dítě vyzvednout 

V obou případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu. 



7. Pokud se objeví příznaky infekčního onemocnění u zaměstnance školy, opustí 

budovu v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně 

známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 
 

8. Dítěti (popř. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, 

že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost 

(v případě dospělých praktický lékař). 
 

9. Každé dítě má svůj ručník, který se nedotýká ostatních. Ručníky se mění po týdnu. 
 

10. Úklid a desinfekce hygienických zařízení probíhá několikrát denně; vyprazdňování 

košů ve třídách je prováděno 2x denně. 
 

11. Je kladen důraz na desinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí 

(např. kliky dveří, vypínače, klávesnice, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u 

zásobníků mýdla či desinfekce). 
 

12. MŠ má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, kterých se týká 

povinné předškolní vzdělávání, za předpokladu, že chybí většina třídy, která je 

organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ.  
 

13. Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o 

omluvenou nepřítomnost v MŠ a úplata za předškolní vzdělávání se hradí. 
 

14. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření MŠ, stanoví ředitelka 

školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přeušení 

provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i 

v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 

 

Pravidla byla nastavena s ohledem na manuál MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve 

školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a jsou platná od 1. 9. 2020 do odvolání. 

 

 

 

 

V Babicích 27. 8. 2020 

 

 

 

 

 


