
INFORMACE PRO RODIČE 
K ČINNOSTI A PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

VE ŠKOLNÍM ROCE  2021/2022 

 

 
Základní škola a Mateřská škola Sádek, okres Svitavy  vydává  soubor konkrétních informací a opatření 
k činnostem a provozu mateřské školy, ochraně zdraví, které se vztahují k zahájení školního roku 
2021/2022. Jsou určeny pro děti a jejich zákonné zástupce.  
 
A.   OBECNÉ  INFORMACE 
 
1) Informace se vztahují  k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s přetrvávajícím vlivem 

onemocnění COVID-19. 
2) Informace vychází z Doporučení Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd) k zahájení školního roku 

2021/2022 a z Manuálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vydaných  
17. 8. 2021. 

3) Činnosti  mateřské školy budou probíhat v běžném rozsahu jako v minulých letech. Přesto je nutno 
vyhýbat se především zbytečným přesunům mezi třídami, dlouhodobým kontaktům s cizími lidmi, 
pokud toto není nutné pro konání konkrétní aktivity apod. 

4)  Rozhodující pro činnost mateřské školy bude konkrétní epidemiologická situace ve škole, v obci i 
celém okrese. Mateřská škola musí respektovat nařízení a doporučení Krajské hygienické stanice 
(dále jen KHS) a MZd.  V případě změněné situace bude  tento materiál aktualizován. 

5) Všechny změny v organizaci činnosti a provozu a opatřeních budou zveřejňovány na webových 
stránkách školy - www.zssadek.cz.  

 
B.   ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZd A STANDARD ÚKLIDU 

 
1) Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. 
2) Případná skupinová izolace, dodržování odstupů. 
3) Úklid a dezinfekce probíhají vícekrát denně, průběžně je větrána šatna, třídy a další prostory. 

 
C.   POSTUP PŘI PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
1) Mateřská škola zahájí provoz a všechny svoje činnosti v plném rozsahu v souladu s právními 

předpisy. 
2) Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti a nemusí používat žádnou ochranu dýchacích 

cest, nemusí být testovány. 
 

3) VSTUP DO BUDOVY  ŠKOLY  
 Rodiče vstupují s dětmi do budovy školy a do šatny, a to s ochranou dýchacích cest. Zdržují se 

zde jen po dobu nezbytně nutnou a pak budovu opouštějí.  
 Viditelně nemocní návštěvníci do školy NESMÍ VŮBEC VSTUPOVAT!   
 Pokud je dítě viditelně nemocné, je s rodiči odesláno domů.  

 
4) POHYB PO BUDOVĚ ŠKOLY 

 Minimalizují se přesuny mezi třídami. 
 Po ukončení provozu mateřské školy bude ve třídách proveden úklid a dezinfekce.  

 
5) Po každém použití WC je nutno použít dezinfekční mýdlo. 
6) V mateřské škole se mohou a budou používat látkové ručníky.  

http://www.zssadek.cz/


7) Třídy se budou větrat ráno před příchodem dětí a potom minimálně 1x za hodinu – dle počasí. 
Větrání bude intenzivní a co nejčastější. Bude za to odpovídat vždy konkrétní přítomná učitelka 
nebo uklízečka. 

8) Hromadné kulturní, sportovní a společenské akce se budou zařazovat po zvážení situace. Nebudou 
se konat akce hromadného charakteru za účasti veřejnosti či velkého počtu rodičů. 
 

D.   POSTUP PŘI  PODEZŘENÍ  NA  ONEMOCNĚNÍ  COVID-19  U DÍTĚTE 
 

1) Pokud vznikne podezření  již u vstupu do školy (kašel, rýma, teplota,...) dítě nebude vpuštěno do 
budovy školy. 

2) Rodiče jsou povinni telefonicky kontaktovat svého  lékaře a ten rozhodne o dalším postupu!!!!! 
3) Rodiče poskytnou škole informaci o výsledku vyšetření dítěte u lékaře. 
4) Škola neinformuje KHS při pouhém podezření! 
5) Pokud je potvrzen COVID-19, KHS určí další postup a škola je povinna jej respektovat a informovat 

rodiče dítěte o změnách. 
 
G.   STRAVOVÁNÍ  
 
1) Provoz jídelny není nijak omezen. 
2) Před jídlem si děti umyjí  (dezinfikují) ruce.  
3) Příbory i jídlo a pití bude vydávat personál jídelny nebo obsluhující učitelky  – děti si nic neberou 

samy. 
 

I.   POVINNOSTI  RODIČŮ - SOUHRN  
 
V souvislosti s činnostmi a provozem mateřské školy jsou rodiče povinni: 

 vybavit své děti papírovými kapesníčky, 

 dítě s příznakem  respiračních onemocnění nesmí poslat do mateřské školy, 

 pokud trpí dítě alergií či jiným podobným onemocněním, musí mít potvrzení od lékaře, že 
nejde o infekční onemocnění, 

 informovat mateřskou školu o důvodech nepřítomnosti dítěte (nejdéle v den absence), 

 informovat mateřskou školu o podezření na příznaky nemoci COVID-19 (neprodleně!) u dítěte 
i u rodinných příslušníků, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, 

 informovat mateřskou školu, pokud dítě či člen rodiny pobýval v zahraničí, následně doložit 
potvrzení o absolvování testu, 

 informovat o výsledcích antigenních i PCR  testů, 

 vyzvednout si dítě, které má příznaky onemocnění a to na vyzvání mateřské školy co nejdříve, 

 zvýšenou měrou dbát na hygienu a dezinfekci i v domácím prostředí (dezinfekce roušek, 
pomůcek, telefonů,  kontakty s cizími lidmi,…..) 

 věnovat pozornost příznakům virového onemocnění u dětí, 

 pravidelně sledovat webové stránky školy a mailovou poštu, 

 neprodleně informovat mateřskou školu o změnách kontaktů na rodiče (telefon, mail). 
 
K.   ZÁVĚR 
 
Během trvání opatření může dojít ke změnám, které vyplynou z epidemiologické  situace v zemi, 
z mimořádných opatření  vlády, ministerstev zdravotnictví a školství.  Změny mohou následovat i při 
nepřítomnosti pedagogů či podezřeních na onemocnění nákazou COVID – 19 apod. 
V takových případech bude situace řešena operativně. 
 
V Sádku dne 25. 8. 2021     Mgr. Ladislava Plachá, ředitelka školy 


