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Provoz mateřské školy a důležité informace pro období  

školního roku 2021/2022.  

 
Provoz MŠ může být upravován v průběhu školního roku a bude se řídit podle aktuální 

epidemiologické situace, dle nařízení vlády MZd, KHS a MŠMT. 

 

1. Provoz mateřské školy 

 

• Mateřská škola bude otevřena v běžném provozu od 6,15 do 16,15 hodin. 

• Provoz mateřské školy bude ve třídě Beruška a ve třídě Motýlek (v budově ZŠ).  

• Omlouvání dětí bude probíhat jako vždy telefonicky.  

• Odhlašování svačin a obědů bude probíhat standartním způsobem (svačiny buď do sešitu, 

umístěném ve vestibulu MŠ nebo na č. tel.494 372 564, vždy do 12,00 hodin předchozího 

dne. Obědy lze odhlásit přes web ŠJ v Týništi nebo na č. tel. – 494 371 446, vždy do 10,00 

hodin předchozího dne). 

• Pobyt zákonných zástupců dětí z MŠ a dalších osob uvnitř budovy škol nebude omezen. 

V budově MŠ a ZŠ však bude platit povinnost nosit roušku nebo respirátor k zakrytí 

dýchacích cest.  

• Děti MŠ se testovat nemusí ani nemusí nosit roušku nebo respirátor k zakrytí 

dýchacích cest. 

• Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění 

školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu 

lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol).  

• Škola vytvořila manuál k organizaci přesouvání dětí MŠ a žáků ZŠ mezi třídami a budovami 

MŠ, ZŠ, ŠJ s cílem snížení rizika nákazy covid-19.  

• 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, plošně MZd 

nebo MŠMT. 

 

• Zákonný zástupce informuje MŠ o návratu z ciziny – týká se dítěte staršího 6ti let. 

• MŠ neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země: 

- s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, 

- s extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR. 

Seznam zemí podle míry rizika nákazy a podmínky cestování do a z ciziny najdete 

na stránkách ministerstva zahraničních věcí. 

• Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají 

povinnost vyplnit příjezdový formulář. 

• Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do 

dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. 

• Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-

CoV-2 a případně absolvovat samoizolaci podle specifikace MZd. 
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2. Hygienická opatření 

 

• Maximální možnou část dne budou děti trávit venku (podle počasí).  

• Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.  

• Každé dítě bude mít v šatně jednu roušku nebo respirátor, uložené v sáčku (dítě použije        

v případě zjištění infekčních příznaků při pobytu v MŠ). 

• Onemocnění dítěte ihned hlásit ředitelce školy nebo vedoucí učitelce MŠ. 

• Průběžně dětem zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat        

a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten ihned vyhodit a následně si umýt ruce. 

• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do celého areálu ZŠ a MŠ. 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou. Škola na nutnost 

takového postupu opakovaně upozorňuje. 

• Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. Pracovníci 

mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný 

úklid mateřské školy.  

• Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně, nejméně dvakrát 

denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.   

• Několikrát denně provede uklízečka MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá 

zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, kohoutky), je 

zajištěn důkladný úklid a dezinfekce celé mateřské školy.  

 

• 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).  

 

• V případě onemocnění bude dítěti poskytnuta místnost s dohledem pověřené osoby      

a v co nejkratším čase budou informováni zákonní zástupci, kteří dítě odvedou z MŠ.  

 

• Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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 těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) 

je nutné volit tento postup:  

o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student 

není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je 

přítomen jeho zákonný zástupce,  

o příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný 

zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 
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neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze 

školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

o příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve 

škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené 

samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole 

a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na 

bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším 

možném čase budovu školy.  

 

• Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce dítěte o tom, 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 školy 

pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 

 

3. Stravování   

 

• Stravování dětí bude probíhat ve školní jídelně (odpoledne ve třídě) v běžné podobě.  

• Svačina i oběd budou podávány dle běžného časového harmonogramu.  

• Pro děti základní školy bude poskytováno po skupinách/třídách dle rozpisu. 

• Bude kladen důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy.  

• Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. 

Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou 

pracovnice používat jednorázové rukavice.  

• Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos                

a budou používat jednorázové rukavice. (Personál školní kuchyně má při vydávání školních 

pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné 

opatření MZd stanovuje).  

• Vzhledem k společnému zařízení MŠ a ZŠ budou děti mateřské školy chodit do školní 

jídelny v předem určeném čase podle přesného harmonogramu, aby se nepotkávaly s ostatní 

skupinou žáků ZŠ.  

• Odhlašování a přihlašování svačin a obědů bude probíhat jako obvykle. 

• Vyzvedávat obědy nemohou děti/žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní 

zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní 

jídelny vstupovat nemocná osoba.  

• V případě nemoci dítěte bude jídlo v jídlonosičích připraveno na rampě u školní výdejny. 

• Žádáme zákonné zástupce i jiné osoby, aby nevstupovali do prostor školní výdejny                  

a v případě potřeby se domluvili s pracovnicí školní výdejny. 

 

Další informace o stravování ve školním roce 2021/2022 

• Od 01. 09. 2021 se musí každý žák ZŠ přihlásit sám, bude mít na výběr ze dvou jídel. (Platí 

do doby možných dalších epidemiologických opatření, vydaných MŠMT nebo vládním 

opatřením). 
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• Žáci ZŠ i děti MŠ si nemusí každý měsíc přihlašovat obědy, od října budou automaticky 

přihlášeni na obědy č. 1, pokud situace dovolí. (Platí do doby možných dalších 

epidemiologických opatření, vydaných MŠMT nebo vládním opatřením). 

• Děti MŠ mají obědy přihlášené (prosíme o kontrolu). 

• Nové děti MŠ mají obědy přihlášené dle domluvy nebo si přihlásí sami rodiče dle aktuální 

situace v adaptačním období při nástupu dítěte do MŠ. 

• Děti MŠ budou odebírat oběd č.1, prosím nepřeobjednávejte. 

• Jídelníček bude vyvěšen na webových stránkách školy a nástěnkách v ZŠ a MŠ. 

• Další informace jsou v Řádu školní výdejny a Školním řádu MŠ. 

 

 

4. Organizační opatření 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny dětí/. 

• Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 

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

organizována pro tyto děti. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku 

distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní 

děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Budou zároveň 

zůstávat součástí jedné skupiny.  

• U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

• V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni ve škole.  

 

5. Úplata za vzdělávání 
 

• Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

• V MŠ stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně sníženou podle délky 

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

v kalendářním měsíci, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 

 

Celý manuál MŠMT a MZd najdete na webových stránkách školy. 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci, společně to zvládneme. 

V Albrechticích nad Orlicí 

Dne 27. 08. 2021  

 

                                                                                    Mgr. Simona Baláčková, ředitelka školy 

                                                                                    Iva Pecháčková, vedoucí učitelka MŠ  
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