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Hygienická a protiepidemická pravidla pro zákonné zástupce a děti
 Školka upozorňuje zaměstnance MŠ a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznakem
infekčního onemocnění nemohou do školky vstoupit.
 Při vstupu do budovy školky jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
v nádobách s dávkovačem.
 Dítě má povinnost mít ve školce v šatně připravenou roušku, aby ji mohlo použít
v případě potřeby.
 Školka nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního
onemocnění, ale při jejich zjištění musí dodržovat tento postup:
o příznaky jsou patrné již při příchodu (zvýšená teplota, kašel, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit, pokud je s dítětem
zákonný zástupce
o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školky a není přítomen
zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci
neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školky,
pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu:
o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve školce,
neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních dětí ve
školce a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na
bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školky, dítě opustí v nejkratším možném čase
budovu školky.
Ve všech uvedených případech školka informuje zákonného zástupce, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školky pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Izolace dítěte - v izolaci pobývá dítě s učitelkou do odchodu ze školky za použití osobních
ochranných pomůcek.

Výskyt onemocnění COVID 19 – u dítěte
 Školku v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta
provádí epidemiologické šetření a sdělí školce další pokyny, popřípadě rozhodne
o protiepidemických opatřeních.
 Školka neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání předškolních dětí,
zákonné zástupce dětí, školu a svého zřizovatele.
 Školka poskytuje vzdělávání pouze předškolních dětí distančním způsobem, pokud je
v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve školce více než poloviny dětí ze třídy.
 Předškolní děti mají povinnost se distančně vzdělávat.
 Školka je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám dětí.
 V ostatních případech školka nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem. Školka pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou
přítomny ve školce.
Úplata za vzdělávání
 Ve školce se stanovuje úplata poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu.

