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Čj. 13/2021

Směrnice upravující provoz mateřské školy,
základní školy a školní jídelny v období
od 12. dubna 2021
Směrnice upravuje aplikaci doporučení MŠMT a aktuální mimořádná opatření
vyhlášená v souvislosti s epidemií Covid-19. V některých ohledech jsou doporučení
nastavena odlišně pro mateřskou školu a základní školu. Směrnice aplikuje tato
doporučení s ohledem na to, že provoz mateřské i základní školy je v jedné budově.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické stanice a dodržovat
všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
krajskou hygienickou stanicí nebo plošně ministerstvem zdravotnictví.
Mateřská škola


Do MŠ mohou nastoupit pouze děti, pro které je předškolní vzdělávání
povinné a děti zákonných zástupců vykonávající vybrané profese dle
mimořádného

opatření.

Zákonný

zástupce

dokládá

potvrzením

od

zaměstnavatele, že danou profesi vykonává.


Děti jsou rozděleny do dvou skupin. Skupina nesmí přesáhnout 15 dětí.
Skupiny musí být po celou dobu homogenní, nesmí se slučovat, ani
potkávat.



Organizace povinného testování je řešena v samostatném dokumentu, který
je přílohou směrnice.



Do mateřské školy může být přijato pouze dítě bez jakýchkoliv příznaků
onemocnění. Příznaky COVID-19 jsou: zvýšená tělesná teplota, kašel,

Základní škola a mateřská škola Hnízdo v Úněticích,
příspěvková organizace | IČO: 75034573
Školní 2/1 | 252 62 Únětice
telefon: 774 041 401 | číslo účtu: 181826927 / 0300
e-mail: hnizdo@skolaunetice.cz | www.skolaunetice.cz

dušnost, rýma, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest.


V případě, že dítě trpí projevy chronického onemocnění nebo alergického
onemocnění (např. rýma a kašel), může navštěvovat mateřskou školu pouze
po prokázání této skutečnosti praktickým lékařem.



Do prostor mateřské školy mohou vstupovat pouze doprovázející osoby,
nikoliv sourozenci, kteří navštěvují základní školu. Pobyt je nutné zkrátit na
minimum. Doprovázející osoby musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos
respirátorem FFP2.



Dítě je pedagogovi předáno u dveří do třídy. Doprovod dítěte nesmí vstupovat
do prostor školy mimo chodbu a šatnu (event. prostor zadních dveří ve třídě
Vrabečci). Dítě po vstupu do budovy si jde okamžitě umýt ruce mýdlem
v délce 20 – 30 sekund. Do mateřské školy dítě nemůže přinášet žádné
vlastní hračky.



Třída, umývárna a šatna musí být větrány co nejintenzivněji (minimálně
5 minut jednou za hodinu).



Umývárna je vybavena tekoucí vodou, mýdlem, jednorázovými ručníky a
košem na jednorázové ručníky. Koš je vysypáván minimálně dvakrát denně,
častěji dle potřeby.



V umývárně má každé dítě svůj textilní ručník, který je měněn jednou týdně,
event. dle potřeby.



Dezinfekce rukou se ve třídě provádí po příchodu z venku a před stravováním.
V rámci zajištění bezpečnosti dětí je dezinfekce uložena u učitelek. Učitelky
dbají na správný nácvik mytí rukou. Nácvik minimálně jednou týdně opakují.



Použité kapesníky jsou vyhazovány do speciálního koše. Po použití kapesníku
je osoba povinna si umýt ruce mýdlem.



Provozní doba mateřské školy je upravena. Provoz obou skupin je od 7,30
do 17,00.
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K venkovnímu pobytu je možné využít zahrady školy. Při pobytu mimo areál
se skupina vyhne kontaktu s jinými lidmi. Dále nesmí použít předměty (např.
hračky na písek), které si s sebou nepřinesli ze školy.



Do školy není možné zvát další osoby, např. divadlo, odborníky z praxe apod.



V případě, že se u dítěte nebo pedagoga objeví výše popsané příznaky
COVID-19, je nutné jej izolovat do prostor poradenského pracoviště. Zákonný
zástupce má povinnost dítě okamžitě vyzvednout a informovat posléze školu o
zdravotním stavu dítěte. Pedagog má povinnost co nejdříve opustit budovu
školy a informovat školu o svém zdravotním stavu. Vždy je nutné použít
připravené roušky. Roušky jsou povinné pro dítě i pro osobu o ni pečující.



Prostory jsou dezinfikovány prostředkem Meridisan Profi při běžném denním
úklidu. Úklid a desinfekce (sanita, kliky dveří, vypínače, podlahy) probíhají
dvakrát denně a provádí jej paní uklízečka Silvestra Hamzová. Čas
dezinfekce: 10 h a 13 h.



Praní prádla je prováděno při teplotách nad 60°C. Třídění probíhá v prádelně.
Použité prádlo je skladováno v obale. Není skladováno společně čisté a
špinavé prádlo. Všechno prádlo po vyprání je žehleno, nikoliv jen skládáno.

Základní škola


Do základní školy může být přijato pouze žák bez jakýchkoliv příznaků
onemocnění. Příznaky COVID-19 jsou: zvýšená tělesná teplota, kašel,
dušnost, rýma, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest.



Organizace povinného testování je řešena v samostatném dokumentu, který
je přílohou směrnice.



Žáci při pobytu v budově školy a ve venkovním prostředí musí mít zakrytá ústa
a nos lékařskou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem. Žáci musí mít ve
škole více roušek kvůli možnosti výměny při promočení. Roušku mohou žáci
sejmout pouze v době konzumace pití a jídla.
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Dopolední svačinu je možné konzumovat pouze o velké přestávce. Žák
musí sedět na svém místě, lavice jsou od sebe vzdáleny min. 1,5 m a musí
být větráno. Žáci 1. a 2. ročníku odchází na konzumaci do školní jídelny, která
je prostorově větší. Třídy se v jídelně vymění po 15-ti minutách. Organizace
odchodu a příchodu do jídelny je v kompetenci třídních paní učitelek.



Odpolední svačina je konzumována ve třídě nebo ve školní jídelně. Školní
jídelnu je nutné využít, pokud bude přítomno 10 a více žáků.



Výuka probíhá podle rozvrhu. Výuka probíhá především v kmenových třídách.
Pouze při výuce anglického jazyka se žáci pohybují po budově. Předmět
Tělesná výchova se neuskutečňuje, rovněž jiné sportovní činnosti. V rámci
výuky je zakázán zpěv.



Do prostor školy mají povolený vstup pouze žáci a pracovníci školy.



Do školy mohou vstupovat zákonní zástupci pouze ve výjimečných případech,
Aktivity jsou plánovány na časy a místa tak, aby se zákonní zástupci nesetkali
s žáky v prostorách školy.



Konzultace

učitelů

se

zákonnými

zástupci

se

organizuje

on-line

prostřednictvím aplikace Zoom.


Další osoby mohou vstupovat do školy velmi výjimečně a to z důvodu
zkvalitnění výuky a s dodržením hygienických opatření. O těchto aktivitách
budou zákonní zástupci předem informováni. Pokud zákonný zástupce
nebude souhlasit s účastí svého dítěte na aktivitě, škola vytvoří žákovi
náhradní program tak, aby se s třetí osobou nesetkal. Žáci nemohou
navštěvovat akce nebo vzdělávací pořady organizované mimo prostory školy.



Provozní doba základní školy a školní družiny se mění podle provozních
možností školy. Základní zásadou je zajištění homogennosti skupiny
podle ročníků.



Ranní

družina

je

zrušena.

Výuka

začíná

podle

níže

uvedeného

harmonogramu. Odpolední školní družina začíná po konci výuky a končí
v každém ročníku odlišně. Žáci 5. ročníku nemohou školní družinu
navštěvovat.
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Pedagogické pracovnice v jednotlivých odděleních školní družiny:
1. třída – Lucie Mauerová
2. třída – Kristýna Jilková
3. třída – Markéta Povolná
4. třída – Barbora Lauferová



Konec provozní doby školní družiny v jednotlivých ročnících:
1. třída – 16,30
2. třída – 17,00
3. třída – 16,00
4. třída – 16,00



Organizace dne a časy přestávek mohou probíhat odlišně od úprav ve
školním řádu.



Žáky z jednotlivých tříd si učitelé v ÚTERÝ, STŘEDU A PÁTEK

vyzvedávají před začátkem vyučování před školou. Prosíme, aby žáci před
školu chodili na daný čas, neshromažďovali se. V tomto období není možné
přivádět žáky v jinou dobu než je zde uvedeno. Odpolední vyzvedávání žáků je
v souladu ve Školním řádem.


Časové odlišení setkání jednotlivých tříd před školou:
1. třída – 8,20
2. třída – 8,15
3. třída – 8,10
4. třída – 8,05
5. třída – 8,00



PONDĚLÍ A ČTVRTEK SE ŘÍDÍ PODLE POKYNŮ O TESTOVÁNÍ.



Volnočasové aktivity se neuskutečňují.



Po vstupu do školy se žáci přezují a svléknou v šatně. Všichni příchozí po
přezutí a svléknutí použijí dezinfekci umístěnou v chodbě v přízemí.



Dezinfekce rukou se následně provádí ve třídě pod dozorem pedagoga po
příchodu z venku a před stravováním. Učitelky dbají na správný nácvik mytí
rukou. Nácvik minimálně jednou týdně opakují.
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Použité kapesníky jsou vyhazovány do speciálního koše. Po použití kapesníku



je osoba povinna si umýt ruce mýdlem.
Třída musí být větrány co nejintenzivněji (minimálně 5 minut jednou za půl



hodiny) v době pobytu žáků v prostorách.
Vyzvedávání dětí zákonnými zástupci či pověřenými osobami je možné



pouze domovním telefonem, který je umístěný u hlavního vchodu školy.


Stanovení přestávek pro pobyt žáků na chodbě a na wc pro jednotlivé třídy:

1. třída

2. třída

3. třída

4. třída

5.třída

8,25 - 8,30

8,20 – 8,25

8,15 – 8,20

8,10 – 8,15

8,05 – 8,10

9,00 – 9,05

8,55 – 9,00

8,50 – 8,55

8,45 – 8,50

8,40 – 8,45

9,35 – 9,40

9,30 – 9,35

9,25 – 9,30

9,20 – 9,25

9,15 – 9,20

10,10 – 10,15

10,05 – 10,10

10,00 – 10,05

9,55 – 10,00

9,50 – 9,55

10,45 – 10,50

10,40 – 10,45

10,35 – 10,40

10,30 – 10,35

10,25 – 10,30

11,20 – 11,25

11,15 – 11,20

11,10 – 11,15

11,05 – 11,10

11,00 – 11,05

11,55 – 12,00

11,50 – 11,55

11,45 – 11,50

11,40 – 11,45

11,35 – 11,40

12,30 – 12,35

12,25 – 12,30

12,20 – 12,25

12,15 – 12,20

12,10 – 12,15

13,05 – 13,10

13,00 – 13,05

12,55 – 13,00

12,50 – 12,55

12,45 – 12,50

13,30 – 13,40
odchod ven

13,40 – 13,50
odchod ven

13,50 – 13,55
odchod ven

13,25 – 13,30

13,20 – 13,25

15,00 – 15,10
příchod

15,10 – 15,20
příchod

15,20 – 15,25
příchod

13,55 – 14,00
odchod ven

Po obědě
odchod

15,40 – 15,45

15,50 – 15,55

Do 16,00
odchod

15,25 – 15,30
příchod

Do 16,30
odchod

16,25 – 16,30

Do 16,00
odchod

Do 17,00
odchod


Vyučuje se ve vyučovacích hodinách podle Školního řádu. Povinností je
zachovat uvedené přestávky pro pobyt mimo třídu a pro povinné intenzivní
větrání tříd.



V případě, že se u žáka nebo pedagoga objeví výše popsané příznaky
COVID-19, je nutné jej izolovat do prostor poradenského pracoviště. Zákonný
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zástupce má povinnost dítě okamžitě vyzvednout a informovat posléze školu o
zdravotním stavu dítěte. Pedagog má povinnost co nejdříve opustit budovu
školy a informovat školu o svém zdravotním stavu. Vždy je nutné použít
připravené roušky. Roušky jsou povinné pro žáka i pro osobu o něj pečující.


Prostory jsou dezinfikovány prostředkem Meridisan Profi při běžném denním
úklidu. Úklid a desinfekce (sanita, kliky dveří, vypínače) probíhají dvakrát
denně a provádí jej paní uklízečka Silvestra Hamzová v čase 9,00 – 9,45.
Druhý úklid (kompletní) provádí firma MGV servis s.r.o. po konci provozní
doby školy.

Školní stravování


Školní stravování je poskytováno standardním způsobem.



Děti mateřské školy konzumují jídla ve školní jídelně podle harmonogramu
uvedeného ve školním řádu. Skupina, která je umístěna ve třídě Vrabečci, se
řídí harmonogramem třídy Vrabečků.



Žáci základní školy konzumují oběd ve školní jídelně. Jednotlivá oddělení
školní družiny navštěvují školní jídelnu jednotlivě. Tím se celý výdej jídla
prodlouží.



Výdej obědů a maximální doba pobytu ve školní jídelně jednotlivých tříd:

Pondělí

Úterý

1. třída

12,40 – 13,00

2. třída

13,00 – 13,20

3. třída

13,20 – 13,35

4. třída

13,40 – 13,55

5. třída

13,55 – 14,10

1. třída

11,55 – 12,15

2. třída

12,15 – 12,35

3. třída

12,50 – 13,05

4. třída

13,40 – 13,55

5. třída

13,05 – 13,20
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Středa

Čtvrtek

Pátek

1. třída

11,55 – 12,15

2. třída

12,50 – 13,10

3. třída

12,15 – 12,35

4. třída

12,35 – 12,50

5. třída

13,45 – 14,00

1. třída

12,15 – 12,35

2. třída

11,55 – 12,15

3. třída

12,50 – 13,05

4. třída

13,05 – 13,20

5. třída

12,35 – 12,50

1. třída

11,55 – 12,15

2. třída

12,45 – 13,05

3. třída

13,05 – 13,20

4. třída

13,20 – 13,35

5. třída

13,35 – 13,50



Po celou dobu výdeje jídla je nutné větrat.



Před každým výdejem jsou kuchařky povinny si pečlivě umýt ruce, příp.
dezinfikovat.



Není možná samoobsluha žáků, všechny činnosti zajišťují pracovníci školy.
Žáci si sami nesmějí rozlévat jídlo a pití, nesmí si sami brát příbory ze
společného příborníku.



Pro každou třídu je vytvořen stálý zasedací pořádek. Žáci si mohou sedat
pouze na svá místa. Zajišťují se tím zásady podle mimořádného opatření
(max. 4 osoby u stolu, rozestupy mezi stoly min 1,5 m) a způsobu určování
případné karantény (jen ti 4, kteří spolu sedí u stolu).



Každý den je prováděna dezinfekce použitého nádobí.



Vyzvedávání jídla pro dítě/ žáka, který v daný den není ve škole podle
vyhlášky o školním stravování, je možné pouze v době 11,15 – 11,30 a to
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v prostoru vchodu do školní jídelny (u nového vchodu do mateřské
školy).


Prostory jsou dezinfikovány prostředkem Meridisan Profi při běžném denním
úklidu. Úklid a desinfekce (sanita, kliky dveří, vypínače) probíhá jedenkrát
denně a provádí jej kuchařky.

V Úněticích dne 9. dubna 2020
Mgr. Bc. Martina Hovorková
ředitelka školy
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Příloha
Dopis pro zákonné zástupce ohledně organizace testování
Vážení rodiče,
text ohledně testování ve školce a ve škole bude delší. Je společný pro školku i
školu, neboť mnoho bude společného a budeme si muset vzájemně vyhovět, jinak to
nezvládneme. Předpokladem je, že tato opatření budou platná do konce školního
roku.
Se způsobem návratu dětí zásadně nesouhlasím. Myslím, že přinese více problémů
než pozitiv. Avšak se musím já, pracovníci školy i vy, rodiče, přizpůsobit a společně
vytvoříme systém, který bude co nejméně namáhavý pro nás pro všechny.
Zásadou je, že do školky/školy může být přijato jen dítě/žák, který se účastní
testování. K testování nikoho nemůžeme nutit. Pokud někdo z rodičů nechce
nechat dítě/žáka testovat, oznamte to ředitelce školy. V takovém případě bude
dítě/žák nadále doma s omluvenou absencí a jednou týdně bude od paní učitelky
dostávat úkoly. Není zde žádná podpora online vzdělávání. V ZŠ je pak s paní
učitelkou potřeba domluvit způsob, jak budou předávány plněné úkoly ke kontrole.
Bez toho paní učitelka nebude mít dostatek podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
V takovém případě předepisuje školský zákon komisionální přezkoušení v průběhu
letních prázdnin.
Z webu testovani.edu.cz: „Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i
pedagogické 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.“
Kdo se netestuje? U dětí/žáků je to ten, kdo měl pozitivní PCR test (prodělal Covid
19) v době max. 90 dnů zpětně. K tomu je třeba zaslat ředitelce školy potvrzení od
lékaře nebo zaslat SMS nebo e-mail o pozitivním testu. U pracovníků školy je to i ten,
kdo je očkovaný i 2. dávkou a od očkování proběhlo 14 dnů.
Z manuálu pro školy: „Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní
výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na
odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky
onemocnění COVID-19.“
Testování musí probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Dostaneme test Lepu Rapid.
Jde o samotestování. V případě, že dítě/žák/pracovník v danou chvíli nebude ve
školce/škole, otestuje se samostatně po příchodu za dohledu pracovníka školy.
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Prosíme, abyste si doma nastudovali informace a návody na stránkách
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole. Je zde i instruktážní video o samoodběru.
Kdo v něm najde chybu jako první, dostane čokoládu :-) Už jsme našly dvě zásadní.
O výsledcích testování musíme informovat v aplikaci COVID forms App. Škola
předává do aplikace pouze součty testů a součty jejich výsledků. Jmenné informace
škola předává pouze hygienické stanici dle zde uvedených pravidel. Veškeré
informace o testování musí být zlikvidovány na konci školního roku.
Nejzásadnější je, co se stane, když test bude pozitivní.
V pondělí jde domů jen dítě/žák, který má pozitivní test. Ze školy dostane potvrzení o
pozitivním antigenním testu. Musí následovat PCR test, jehož objednání vyřešíte
s praktickou lékařkou. Bez výsledku PCR testu se nemůže dítě/žák vrátit do školy.
Ve čtvrtek jde domů celá třída, kde se ukázal pozitivní výsledek dítěte/žáka. Dítě/žák
s pozitivním testem dostane potvrzení o pozitivním antigenním testu. Musí
následovat PCR test, jehož objednání vyřešíte s praktickou lékařkou. Celá třída čeká
na výsledek PCR testu doma. V té době bude probíhat distanční vzdělávání (online
vzdělávání neprobíhá v den testu). Výsledek PCR testu škola okamžitě po obdržení
informuje všechny rodiče z dané třídy. Pokud je výsledek negativní, další den začíná
opět prezenční výuka. Pokud je výsledek pozitivní, celá třída jde do karantény, škola
hlásí případ, vč. kontaktů celé třídy na hygienickou stanici.
Pokud je pozitivní dítě/žák, pracovníci školy z dané třídy nejdou do karantény (pokud
tak nerozhodne hygiena). Pokud je pozitivní pracovník školy, jdou do karantény
všechny děti/žáci, se kterými se setkal v posledních dvou dnech. Rozhodnutí o
karanténě dětí/žáků individuálně rozhodne hygiena.
Způsob testování u nás ve školce/škole
Je zcela nelogické, aby se v budově školy setkávalo tolik zákonných zástupců
najednou, a přitom jiným třetím osobám je vstup zakázán (nemůžeme objednat
divadlo, přednášku, mít jindy s rodiči konzultace...). Proto zkusíme uskutečnit
testování venku, na pozemku školy. Testování se musí konat po třídách
najednou. Je naprosto nezbytné, aby všichni žáci/ všechny děti byly na daném
místě včas. Opozdilec bude zdržovat celou třídu, včetně rodičů!!!! Je 7 skupin,
které musíme v co nejkratším čase otestovat. Nemůžeme pondělí a čtvrtek
dopoledne věnovat testování. To by prezenční výuka nedávala smysl.
Preferujeme, aby u všech dětí/žáků byli po celou dobu testování přítomni
rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby. Ihned po pozitivním testu tak může rodič
odvézt dítě ze školy/školky. V případě, že by rodič odešel dříve a jel do práce, museli
bychom jej volat zpět a to časově vychází nepříznivě pro samotného rodiče. Nehledě
na nervozitu, zda škola zavolá nebo ne. Dalším opatřením pro zrychlení je
informování školy, že žák může ze školy v případě pozitivního testu odejít sám domů.
Tato informace musí být zapsána do Deníku školáka. Škola má povinnost izolovat
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děti/ žáky třídy, kteří mají negativní test, od dítěte/žáka s pozitivním testem.
V extrémním případě nemáme ani tolik místností, ani tolik personálu.
Proto si myslíme, že nejlepší bude, aby všichni měli u sebe dospělého, který pomůže
se stěrem nosu, zrychlením provedení testu a zmírněním obav dětí /žáků. Bude to
v tomto roce jedinečná 15-ti minutová příležitost potkat se s ostatními i s paní
učitelkou :-)
Časy testování jednotlivých tříd
třída
Začátek
Max. konec (odchod Místo setkání
testování
do budovy)
1. skupina MŠ

7,30

7,45

Přírodní učebna

2. skupina MŠ

7,45

8,00

Přírodní učebna

5. třída

7,45

8,05

Lavička se stolem před školou

4. třída

7,50

8,10

Lavička před oknem do jídelny MŠ

3. třída

7,55

8,15

Lavička u břízy (u čápa)

2. třída

7,55

8,20

Lavičky se stolem u maringotky

1. třída

8,00

8,25

Lavičky se stolem u
(pískoviště) na zahradě

ořechu

MŠ je rozdělena do dvou skupin. Max. počet dětí ve skupině je 15. Rozdělení dětí do
skupin zašle paní učitelka Demelová v pátek 9.4.
Pojďme to takto vyzkoušet, ověřit v tom prvním týdnu, a pak upravit dle zjištění. Asi
zatím bez vyzkoušení to nevymyslíme lépe. Je to jen malá daň za to, že nebudeme
mít rotační výuku.
Ostatní organizace a příchody do školky/školy v jiné dny se řídí verzí směrnice z
podzimu (doplníme o testování a ještě zašleme).
Za pracovníky školy

M. Hovorková

