
INFORMACE provozu, podmínkách a vnitřním režimu  Mateřské školy Vsetín, 

Trávníky 1218 

 v období  ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021   
 

 

 

 

 

 
Tyto informace vycházejí z doporučení MŠMT v podobě manuálu o provozu škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021, a to v souladu s hygienickými a protiepidemickými opatřeními 

MZd a krajských hygienických stanic, a tzv. semaforu pro oblast školství, který je v souladu 

s aktuálním nařízením MZd. 

   

Informace  se vztahují na základní  provozní podmínky, vnitřní režim a organizaci předškolního 

vzdělávání dětí v MŠ Vsetín, Trávníky 1218 . 

  

 

Informace  k 1.9.2020 

 

 Mateřská škola zahajuje ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu 

se školskými právními předpisy. 

 Aktuální  informace a oznámení  budou zveřejňovány prostřednictví www stránek MŠ : 

www.natravnicku.cz, na dveřích MŠ a na sdílené  nástěnce v přízemí. 

 Osoby a děti, které vykazují příznaky infekčního onemocnění  NESMÍ do budovy MŠ 

vstoupit. 

 Všechny osoby vstupující do budovy MŠ mají povinnost vydezinfikovat si ruce 

prostředky, které jsou umístěny u vstupu do budovy a na chodbách mateřské školy ve 

speciálních dávkovačích. 

 Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 Dětem budou průběžně zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, používat 

jednorázové kapesníky, časté mytí rukou – vždy po ranním příchodu do šatny 20 až 30 

sekund teplou vodou. 

 Každé dítě musí mít 2 ks dětských roušek řádně podepsaných (budou uloženy v jednotlivých 

třídách). 

 Učitelky ve třídách budou provádět denně u dětí zdravotní ranní filtr.  

 Pobyt dětí a zákonných zástupců dětí je v uvnitř budovy MŠ omezen na dobu nezbytně 

nutnou v souladu s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel 

vyplývajících ze semaforu.  

 MŠ v průběhu školního roku bude průběžně vyhodnocovat plánování a také následnou 

realizaci naplánovaných aktivit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle tzv. 

„semaforu“. 

 Organizace předškolního vzdělávání dětí v MŠ bude realizována s cílem snížení rizika 

nákazy covid-19 (vyhodnocení vhodnosti hromadných akce apod).   

http://www.natravnicku.cz/


 Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat, nebudou  si brát ani příbory, vše zajistí provozní 

personál s použitím osobních ochranných prostředků. 

 K případnému  odebrání obědu (první den nepřítomnosti dítěte v MŠ) nebude použit 

jídlonosič, ale jednorázová  nádoba z MŠ. 

 MŠ je vybavena přiměřeným množstvím čistících a dezinfekčních prostředků na ruce a 

plochy s virucidní aktivitou, bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek a 

jiných ochranných prostředků (štíty, jednorázové rukavice apod.)  

 Aktivity jiných subjektů v MŠ  (divadlo, focení dětí apod.) budou organizovány 

s minimálním přímým kontaktem s dětmi. 

 Je zajištěna a realizována dezinfekce, řádné provětrávání čerstvým vzduchem, úklid a 

dezinfekce všech užívaných prostor.   

 V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude MŠ 

aktuálně postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechna specifická nařízení a platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro daná území KHS nebo plošně MZd.  

 

KROKY mateřské školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19 

 

 MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění. 

 MŠ předchází vzniku a šíření infekčních nemocnění způsobem: 

a) příznaky jsou platné již při příchodu dítěte = dítě není vpuštěno do budovy školy při 

přítomnosti jeho zákonného zástupce, 

b) příznaky jsou platné již při příchodu dítěte a není již přítomen jeho zákonný zástupce =  

    neprodleně tuto skutečnost oznámit jeho zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti 

bezodkladného vyzvednutí/převzetí dítěte a odchodu z MŠ = co v nejkratším čase 

opustit budovu MŠ,  

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte = neprodleně bude 

použita rouška pro toto dítě, bude umístěno do izolace od jiných přítomných dětí, 

neprodleně tato skutečnost bude oznámena jeho zákonnému zástupce, bude informován  

o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí dítěte  a odchodu z MŠ = co v nejkratším 

čase opustit budovu MŠ,  

 

 Zákonný zástupce dítěte bude ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který  

rozhodně o dalším postupu. 

 V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 MŠ sama KHS nekontaktuje. 

 Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

či alergického onemocnění (rýma, kašel apod.) je umožněn vstup do MŠ pouze v případě 

předložení potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že dítě netrpí infekční nemocí. 

 

     Poznámka: Za normální tělesnou teplotu se považuje obecně hodnota do 37°C. 

 

      Vzdělávání dětí v MŠ v důsledku mimořádných opatření KHS nebo nařízení karantény 

 

 MŠ bude neprodleně informovat o vzniklé situaci a následných krocích v provozu MŠ  

v souvislosti s  nařízením KHS či plošného nařízení svého zřizovatele a zákonné zástupce 

dětí. 



 MŠ bude poskytovat pro děti, pro které je předškolní vzděláván povinné , vzdělávání  tzv. 

distančním  způsobem . 

 Způsob a forma vzdělávání = dálkově přes www stránky MŠ (popř. e-mailem, poštou či 

jiným dohodnutým způsobem, dle možností a podmínek dětí).  

 MŠ bude poskytovat distanční vzdělávání výlučně pro tyto děti v případě, že chybí většina 

předškolních dětí ze třídy, nebo chybí většina těchto dětí z celé MŠ. 

 Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.   

 V ostatních případech nemá MŠ povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.  

 V případě jiné situace bude udržování částečného distančního vzdělávání  v souladu 

s organizačními možnostmi školy a je na dobrovolnosti dotčených dětí a na jejich 

individuálních podmínkách. 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání 

 

 Pokud bude určitému dítěti nařízena karanténa a MŠ není uzavřena, jedná se o jeho    

omluvenou  nepřítomnost ve škole a úplata za předškolní vzdělávání se hradí. 

 Pokud  na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření MŠ stanoví ředitelka 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 MŠ 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ  

 

 V případě podezření nebo potvrzení nákazy COVID-19 jsou zákonní zástupci dítěte i 

zaměstnanci povinni bezodkladně informovat ředitelku mateřské školy. 

 

 Žádáme vás, abyste k této mimořádné situaci, která nás zřejmě bude provázet po určité 

časové období přistupovali s  INDIVIDUÁLNÍ  ODPOVĚDNOSTÍ a chránili tak zdraví 

malých dětí, celého personálu MŠ a také vás samotných.  Děkujeme. 

 

 

 

Ve Vsetíně, dne: 1.9. 2020 

 

 

 

Mgr. Renata Sýsová, 

ředitelka MŠ Vsetín, Trávníky 1218 

 

 

Příloha č. 1: Semafor – stupeň pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

Příloha č. 2: Současný platný postup KHS v souvislosti s výskytem COVID-19 


