
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu MŠ, ze dne 29. 7. 2018 

 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace 

            763 23 Dolní Lhota, Dolní Lhota 80  

Ředitel školy: Mgr. Ivana Grácová  

Platnost dokumentu: od 1.9.2021 

Dodatek ke školnímu řádu č. 3 byl projednán pedagogickou radou dne 23. 4. 2020  

 

Tímto dodatkem se upravuje školní řád MŠ platný od 1. 9. 2018, s účinností od 18. 5. 2020 

v oblasti: 

 
Prevence a bezpečnostní opatření proti nákaze Covid-19  
 
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 těmto příznakům 

věnovat zvýšenou míru pozornosti.  

Rodiče:  

▪ omezí dobu pobytu v areálu školy na nezbytně nutnou dobu, 

▪ nahlásí jakoukoliv nemoc, nachlazení, nepřítomnost telefonicky nebo prostřednictvím 
e-mailu tř. učitelce, 

▪ v prostorách šaten se nezdržují a použijí roušku, respirátor. 
 

Stravování 

▪ Hygiena ve školní kuchyni je zajišťována běžnými postupy s přidaným desinfikováním 
povrchů a prostor. Jídelní stoly jsou desinfikovány po každém jídle.  

▪ Personál školní kuchyně používá při manipulaci s potravinami a hotovým jídlem roušky 
a rukavice.  

▪ Ostatní zaměstnanci při dopomoci s jídlem dětí používají rukavice a roušky, respirátory. 

▪ Kelímky ve třídách jsou vyměňovány po každém použití.  

 



Podezření na výskyt nákazy Covid-19 

 

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění je nutné volit tento postup: 

▪ Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným 

zástupcem není ten den přijato. 

▪ Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte 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/ s ohledem na bezodkladné vyzvednutí 

dítěte/. 

▪ Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

▪ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-

19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky 

a dodržením 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. 

 


