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ÚVOD
Tento metodický pokyn shrnuje všechny pokyny, informace a nařízení, která Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy rozeslalo do škol. V platnosti je od 12. 4. 2021.

ZPÁTKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských
zařízeních a 1. fázi rozvolnění je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole dětem:
 s povinným předškolním vzděláváním,
 zdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb,
 pedagogických pracovníků, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy,
 zaměstnanců bezpečnostních sborů,
 příslušníků ozbrojených sil,
 zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanců uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanců Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
 zaměstnanců Finanční správy České republiky.
V provozu budou dvě třídy v maximálním počtu 15 dětí. Děti z obou tříd se navzájem nebudou
potkávat, tudíž bude provoz obou tříd od 6:30-16:30 hodin.

PŘÍCHOD DO MATEŘSKÉ ŠKOLY






Je řízen mimořádným opatřením, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od
sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Prostor před školou zákonní zástupci využijí pouze k přivedení a odvedení dítěte – je nutné
minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje vždy s ochranou nosu a úst
respirátorem, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Doprovázející osoba při vstupu do šatny použije osobní dezinfekci rukou, kterou zajišťuje
mateřská škola.
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Doprovázející osoba se pohybuje pouze ve vstupní části budovy a v dětské šatně (zejména při
předávání, vyzvednutí dítěte). Do dalších prostor doprovázející osoba nevstupuje.
Děti mateřských škol jsou od zakrytí nosu a úst osvobozeny.
Zaměstnanci mateřské školy, pedagogičtí i nepedagogičtí, jsou povinni používat nosu a úst
respirátorem (respirátor nebo obdobný prostředek - vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95). Ochranné pomůcky dýchacích cest
jsou přidělené zaměstnavatelem.
Dítě musí mít na své značce připravenou roušku hygienicky zabalenou pro případ výskytu
onemocnění COVID-19.

POVINNÉ TESTOVÁNÍ
Od 12. 4. 2021 má mateřská škola povinnost testovat děti a zaměstnance, kteří přicházejí do kontaktu
s dětmi, 2x týdně AG testy, ostatní zaměstnance pak 1x týdně, a v případě RT-PCR testů vždy 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní AG testy.




Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné a trvalé prezenční vzdělávání ve
školách a tolik potřebný kontakt s vrstevníky.
Pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 je zásadní nástroj v boji proti
šíření onemocnění COVID-19 ve školách i mezi dětmi.

Testování ve školách je jen pro bezpříznakové děti a pracovníky. Pokud se někdo necítí dobře, nebo má
dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého
lékaře.
Odmítnuté testování neumožňuje osobní účast dítěte na prezenčním předškolním vzdělávání.
TESTOVÁNÍ DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ










Děti budou testovány samoodběrovými neinvazivními testy za účasti a pomoci rodičů v dětské
šatně, která je větratelná, pravidelně dezinfikovaná a vybavena:
 testovací sadou (skladovat v suchu, při teplotě od 4 °C do 30 °C)
 otevřeným odpadkový košem bez víka.
 odpadkovým pytlem na likvidaci testovacích souprav s minimální tloušťkou 0,2
mm
 dezinfekčním prostředek na ruce a plošnou povrchovou dezinfekci s
virucidním účinkem.
 seznam testovaných osob v papírové formě.
 přístroj pro měření času.
 jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité
tekutiny apod.
 jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem.
Testování se uskuteční vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do mateřské školy.
Testování se provádí dle letáčku a instruktážního videa.
Po celou dobu testování s dítětem setrvává zákonný zástupce, až do zobrazení a zaevidování
výsledku, cca 15 minut.
Na testování bude dohlížet učitelka, případně školní asistentka, které zapisují výsledek testu.
Všichni přítomní s povinností nosit respirátor ho mají po celou dobu odběrového procesu
správně nasazený, s výjimkou krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
Rozestupy se dodržují v rozestupu 1,5 m.
Po vyhodnocení testu se vyhazuje testovací sada do určeného odpadkového koše.
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V případě pozitivního testu si dítě nasadí roušku a musí opustit mateřskou školu se zákonným
zástupcem, případně škola kontaktuje zákonného zástupce, pokud dítě přivedl někdo jiný. Dítě
je izolováno od ostatních osob do izolační místnosti. Zákonný zástupce dítěte následně
kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního
testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, pozitivní, bude následně v domácí
izolaci.
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky
v daném týdnu, všechny děti, které byly s pozitivně testovaným v kontaktu při vzdělávání
během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu po vyzvednutí zákonným zástupcem
spolu s ostatními spolužáky.
V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na
informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem a neumožní se
osobní přítomnost v mateřské škole.
Opětovně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ





Zaměstnanci budou testováni samoodběrovými neinvazivními testy vždy v pondělí a ve
čtvrtek.
Pravidla pro testování jsou shodná s pravidly a postupy pro testování dětí, včetně zapsání
výsledku a postupu při výskytu pozitivního AG testu.
Zaměstnancům, kteří si provedli test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní,
bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli
pozitivitě na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit bez zbytečného odkladu pracoviště do místa
svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb.

TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ U OSOB:







které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény
a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto
skutečnost musí osoba prokazatelně doložit,
které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dní.
které doloží negativní výsledek PCR antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly
provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného
opatření k provádění testů.

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ
Cílem adaptačního období je poskytnout dětem potřebné podmínky pro postupný návrat do mateřské
školy, minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém je prostor jak pro
posilování vzájemných vztahů, tak pro obnovení režimových návyků a připomenutí pravidel soužití.
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Pro první adaptační týden zařadíme do programu aktivity na posilování vztahů, komunikace a
spolupráce a aktivity na podporu seberegulace. Budeme věnovat dostatek času tématům souvisejícím
s duševním zdravím, skutečnosti, že je přirozené, když se necítíme po psychické stránce dobře, tak jak
nám někdy není dobře fyzicky, a kam se můžeme obrátit o radu a pomoc.
Prověříme, zda dítě v uplynulých týdnech neprošlo traumatizujícími událostmi, které by vyžadovaly
odbornou pomoc. Při identifikaci ohrožení dítěte a hledání nejvhodnější podpory je užitečné
spolupracovat s odborníky a vycházet z již zpracovaných doporučení, nástrojů a metodik. O projevech
dítěte a jeho případném ohrožení je možné se anonymně zdarma poradit:
https://koronavirus.edu.cz/psychologicka-pomoc
https://poradna-vigvam.cz/pro-skoly/
https://www.linkabezpeci.cz/; ČT 116 111
Opatruj se! – web Národního ústavu duševního zdraví
Dada-info.cz – portál pro dětskou a dorostovou adiktologii nabízí pomoc při řešení závislostí žáků na
digitechnologiích, nomofobii a dalších, spolupráce s odborníky v okolí bydliště
Psychologická pomoc NPI pedagogům i rodičům, kteří se ocitli v náročné situaci v důsledku koronakrize
Dítě v ohrožení – jak ho poznat a jak mu pomoci
Blázníš? No a? – vzdělávací program pro pedagogy aneb „I učitelé mají své dny“
Asociace supervizorů pomáhajících profesí – krátký film o supervizi učitelů
Česká asociace pro psychoterapii – seznam certifikovaných psychoterapeutů
Všeobecná zdravotní pojišťovna – podmínky získání příspěvku na podporu zvýšení dostupnosti
psychosociální podpory

ORGANIZACE VE TŘÍDĚ






Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě i zaměstnanec důkladně umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem (zajistí pedagogický pracovník).
Stravování dětí bude zajištěno v běžné podobě dovozem stravy ze školní jídelny při ZŠ
Moravská.
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce (zajistí pedagogický pracovník).
Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Omezen bude samoobslužný výdej stravy.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU








Úklid a dezinfekce se provádí vícekrát denně. Úklid povrchů se provádí na mokro, za použití
dezinfekčních prostředků.
Důraz je kladen na dezinfekci, především předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky,
vypínače, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků).
Praní prádla a mycí procesy jsou nastaveny na 60°C.
Děti, zákonní zástupci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
Důležité je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy, a to okny –
čerstvým vzduchem.
V době platnosti mimořádných opatření mateřské školy nebude realizováno čistění zubů dětí.
Paní školnice je pověřená likvidací použitých testů pro celou budovu, tj. sběrem a likvidací pytlů
bezprostředně po ukončení testování.
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DISTANČNÍ VÝUKA
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, za předpokladu, že bude chybět většina těchto dětí z celé mateřské školy.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ



Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho mluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice, nebo Ministerstva zdravotnictví 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, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19







Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19:
 zvýšená tělesná teplota
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýma / ucpaný nos
 bolest hlavy
nesmí do mateřské školy vstoupit.
Dítě, které trpí chronickými, či alergickými projevy (kašel, rýma) musí tuto skutečnost písemně
doložit.
Pokud dítě vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude mu nasazena rouška a bude
umístěno do samostatné místnosti. Ihned budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem
na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme
výuku na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase.

KONTAKTY


Informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy
oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená
„koronalinka“ MŠMT:
+ 420 770 158 757
+ 420 773 752 081
+ 420 773 752 601
+ 420 723 447 114
a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz.
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Rovněž je možné navštívit stránky MŠMT https://koronavirus.edu.cz/, které obsahují
metodické materiály a aktuální informace ke covid-19 v oblasti školství.
K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je
KHS Moravskoslezského kraje: michaela.pavelkova@khsova.cz.
K otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV:
https://www.mpsv.cz/osetrovne.

_______________________________
Mgr. Lenka Leškaničová
vedoucí učitelka MŠ
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