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Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace 
 

Informace k provozu školy vzhledem ke COVID-19 
(Vychází z manuálu MŠMT, Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-

19 provoz a testování, Praha, 17.srpna 2021) 

 
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná 
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  

 
- Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky 

vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy 
(telefonní čísla a e-maily). 

- Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických 
pravidlech zaměstnance školy, děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce.  

- Aktuální oznámení ohledně situace bude na webových stránkách školy, či nástěnkách a 
vývěsních deskách. Případné onemocnění dítěte coronavirem se hlásí paní učitelce, 
zaměstnanci paní ředitelce či její zástupkyni.  

- Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační 
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten 
neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

- Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky 
infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!! 

- Během prezenční výuky je vhodné sledovat zdravotní stav dětí, zdali nevykazují 
symptomatické příznaky virového infekčního onemocnění.  

- Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř 
budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze.  

- Škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků/studentů mezi 
učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19, zejména v 
období září 2021.  

- Doporučuje se dle možností školy minimalizovat kontakt mezi dětmi různých tříd a 
skupin, zejména v období září 2021.  

 
Každá osoba (vyjma dětí) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech 
zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v 
aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou 
plošně vyjmuty  

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo 
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu,  

- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma 
případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít 
nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest8.  

mailto:msbezrucova@volny.cz
http://www.bezrucova.cz/


IČO: 70987301                 Mail: msbezrucova@volny.cz   Adresa: Bezručova 1, Cheb 35002 
                                              Web: www.bezrucova.cz  Tel.: 354 432 802, 724 839 860  

 

- Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným 

mimořádným opatřením (typicky např. při konzumaci potravin a nápojů). 

 
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny 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 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 věnovat zvýšenou míru 
pozornosti příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit 
tento postup:  

- příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte 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 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 ve škole; dítě/ si 
neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené 
samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola 
současně informuje zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 
dítěte ze školy; dítě opustí v nejkratším možném čase budovu školy. 



Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce. 

 
V izolační místnosti pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným 
zástupcem v případě dítěte. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít 
ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře 
udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Prostor není průchozí do jiné 
využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely je vytipovaná a označená 
samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta není v době využití izolace 
používána dalšími osobami.  

 
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu 
nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest a při 
dodržení dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto 
virem.  

 
Dítěti (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. 
 

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se 
vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se 
nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným 
onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 
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10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit 
RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví 
výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-
CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci. 

 

Rodiče mají povinnost informovat paní učitelku o případných cestách do zahraničí a 

dodržovat výše uvedené ustanovení!!! 

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

- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a 
školských zařízení veřejných zřizovatelů následující: 
 
V mateřských školách 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.  

 

 
Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v 
závislosti na situaci i v jiných případech.  
 
Pravidla pro testování zaměstnanců  

- Škola není povinna poskytovat pro své zaměstnance testy.  
- Povinné testování se netýká zaměstnanců mateřských škol.  

 
 
 
 
26. 8. 2021 
Mgr. Šárka Borkovcová, DiS, ředitelka školy 
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