
 

Dodatek K Provoznímu řádu MŠ č.j.MŠŘ/4/20 
 

HYGIENICKO – DEZINFEKČNÍ PLÁN 
 

 
V souladu s ustanovením Manuálu MŠMT Provoz Škol a školských zařízení ve školním roce 
2020-2021 vzhledem ke Covid-19 stanovuji tento Hygienicko-epidemiologický plán (dále jen 
plán).  
 
Plán uvádí základní parametry, vycházející z Manuálu, který v sobě zahrnuje informativní části, 
doporučující části a závazné části. Manuál vychází z hygienických a protiepidemických 
opatření, tzv.semaforu, z podkladů Ministerstva zdravotnictví. V této souvislosti je nutné 
sledovat aktuální epidemiologickou situaci. Zdrojem informací v této oblasti je zejména 
https://koronavirus.mzcr.cz/. 
 

Základní pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví 
 
- Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  
- Skupinová izolace, event. sociální distance.  
- Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na 
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany 
veřejného zdraví – tzv. semafor.  
- Opakovaná edukace.  
 S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se 
kterými se dítě nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko 
šíření onemocnění covid-19.  
 Při realizaci konkrétních protiedepidemických opatření má kompetence jak škola, tak  
místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):  
- Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor,  
dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.  
- Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální 
situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský 
dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.  
 

Hygienická pravidla a standard úklidu 
 
- U vstupu do budovy školy, ve vstupní hale,  v každé umývárně, jsou k dispozici prostředky k 
dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.  
-  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, a následně dodržuje 
hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu 
opakovaně upozorňuje.  
- Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a heren a ostatních 
využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání  se provádí 
opakovaně, krátkodobě a intenzivně bez přítomnosti dětí. 

https://koronavirus.mzcr.cz/


 

- Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití v letní umývárně a 
textilními ručníky v běžné umývárně.  
-  Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  
- Probíhá průběžné větrání  prostor, zejména před příchodem dětí do mateřské školy, po  
volné hře ve třídě a po odchodu dětí na pobyt venku,  po odpoledním odpočinku a odchodu 
dětí z mateřské školy. 
- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.  
- Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy  
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají.  
- Je kladen důraz na dezinfekci (je prováděna  několikrát denně) povrchů nebo  
předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice  
a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či 
dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  
- Provozní  personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 
povrchů a předmětů.  
-  Je výslovně určeno  kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat. Přípravky je nezbytné 
používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro povrch, typ působení, 
způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).  
- Praní prádla je zajištěno externí firmou a je dodržována výměna prádla dle platné legislativy. 
Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se 
provádí ve vyčleněné místnosti. Jsou používány vhodné transportní obaly, které zabraňují 
kontaminaci okolí nečistotami. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) je skladováno v 
obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a použité prádlo. 
 

Vybavení mateřské školy v souvislosti zvýšených hygienických opatřeních: 
 
-  Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob. 
Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla 
být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.  
- Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich 
průběžného doplňování do dávkovačů.  
- Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy  
v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.  
-  Přiměřeným počtem roušek– pro děti či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid- 
19, záložní roušky pro případ povinného zavedení nošení roušek ve společných prostorech 
školy (pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky dítěte či zaměstnance školy) 
- V prostorách mateřské školy je zřízena místnost, kde pobývá dítě s podezřením na nákazu do 
doby vyzvednutí zákonným zástupcem. 
 Nadále však platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter 
osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené 
neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto 
prostor. 
 

 
 
 



 

 
Kroky Mateřské školy při podezření na výskyt nákazy Covid-19 
 
Mateřská škola  má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. 
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit 
„oddělení dítěte, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro 
něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  
Mateřská 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 a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento 
postup:  
 

- Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy – dítě není přijato 
- Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte v mateřské 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 z mateřské školy. 
 
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
 
-  V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem dítěte. Při péči o nemocného 
nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky zaměstnancem školy. 
Prostor izolace je  dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem, 
samostatným Wc,  na mytí rukou s přívodem tekoucí teplé a studené pitné vody, včetně 
vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce.  
- V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu 
obecně považována hodnota do 37 °C.  
- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole, škola sama KHS 
nekontaktuje.  
- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 
mateřskou školu  opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  
- Dítěti i  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. 
 

Výskyt onemocnění Covid-19 v mateřské škole u dítěte nebo zaměstnance 
 
Mateřskou školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických 
opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, 
kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých 
místně příslušné KHS.V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, 
které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě 
protiepidemického šetření.  



 

Mateřská škola  neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy 
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné zástupce dětí a svého 
zřizovatele.  
 Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně 
pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. 
 

Školní stravování 
 
- Školní stravování je  poskytováno za níže uvedených doporučení, pokud nestanoví KHS nebo 
MZd jinak:  
- Strava je na jednotlivé třídy vydávána dle časového harmonogramu  
- Hygiena a úklid podle pravidel stanovených ve vnitřním předpisu mateřské školy 
- Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  
- Nádobí, příbory, skleničky jsou dětem připravovány na stolečky 
- Při manipulaci se stravou jsou používány ochranné pracovní prostředky – rukavice, roušky,… 
 

Důležité kontakty 
 
KHS Pardubického kraje : lenka.labudovahspce.cz 
 
Zvláštní koronalinka MŠMT: 234 811 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Příloha č.1  
 

ZÁKLADNÍ PŘEHLED Zvýšených hygienických pravidel Mateřské školy Pastelka  
 
 

Vstup  ● Škola stanoví, zda si dítě převezme 
zaměstnanec nebo doprovázející osoba 
doprovodí do šatny a třídy nebo 
převezme zaměstnanec MŠ 

● Cizí osoba (návštěvy, služební návštěvy 
apod.) má vstup zakázán. Pokud vedení 
školy vstup umožní, je návštěva povinna 
použít dezinfekci a používat roušku   

Vnitřní prostory  ● Doprovázející osoba (rodič atd.) se 
pohybuje v roušce po dobu nezbytně 
nutnou (předání, převzetí) 

● Do Mateřské školy je zákaz vnášet 
jakékoli soukromé hračky, zejména 
plyšáky apod. 

● Děti a pedagogičtí zaměstnanci nemusí 
používat roušku 

● Zaměstnanci stravovacího úseku 
používají roušku a vyžaduje-li to činnost i 
jednorázové rukavice   

Venkovní prostory  ● Mateřská škola využívá zejména vnitřní a 
vnější prostory dle aktuální  situace 

Hračky, odpočinková část  ● Doporučují se „tvrdé“ jako jsou 

stavebnice, autíčka, domečky apod. 

Omezit plyšové, resp. měkké hračky, 

které se obtížně dezinfikuji, deskové hry 

apod.   

Hygienické podmínky  ● Větrání  
o 1 x za hodinu minimálně po dobu 

5 minut, zajistí provozní 
zaměstnanci na všech třídách 

● Mytí rukou 

o Po příchodu do třídy mytí rukou 
po dobu 20-30 sekund, zajistí 
pedagogický zaměstnanec 

o Mytí rukou i po návratu ze 
sociálního zařízení   

o Může být použita dezinfekce 

● Náhradní oblečení 
o Uloženo ve skříňce dítěte, pokud 

možno zabalené, batůžek 



 

o Pro případ podezření na nákazu 
by dítě mělo mít k dispozici jednu 
roušku v uzavíratelném sáčku  

 

Dezinfekce ● Před zahájením provozu   
o Dezinfekce klik, madel u schodišť 

(postřik a setření)  
o Dezinfekce sociálního zařízení 

(ruční omytí)  
● Po ukončení příchodu dětí do MŠ 

o Dezinfekce madel, klik, podlahy 
eventuelně míst s častým 
dotykem rukou (otřením) 

● V průběhu činnosti, kdy jsou na zahradě  
o Dle potřeby možná dezinfekce 

madel skluzavek apod. (postřik)   
o Dezinfekce vnitřních povrchů, 

klik, vypínačů, stolečků, židličky 
apod.(otření) 

● Příprava na odpočinek 

o Příprava lehátek, lůžkovin provádí 
provozní zaměstnanci 

o Před uložením lehátek, 
dezinfekce povrchu (otřením)  v 
rukavicích   

● Po ukončení provozu 

o Dezinfekce povrchů,stolečky, 
židličky, madla apod. (vytřením, 
setřením oplach)   

o Vysypání odpadkových košů ze 
tříd a dalších míst 

o Je-li nutno vysypávat odpadkové 
koše s použitými papírovými 
ručníky průběžně 

o Použité jednorázové roušky 
odkládat do speciálního 
odpadkového koše      

● Provádí se tekutým mýdlem, virucidní 
dezinfekcí (ANTI-COVID a dalšími 
prostředky určené k těmto činnostem)     

Stravování  ● Základní parametry 

o Manipulace s hotovým pokrmem 
směrem do tříd za dodržení 
bezpečnostních procedur 
(rukavice, roušky) 



 

o Dezinfekce stolečků před 
zasednutím dětí k obědu nebo 
svačince   

o Mytí rukou a bez zbytečného 
odkladu se děti posadí ke stolečku 

o Zaměstnanci stravovacího nebo 
provozního úseku dětem připraví 
stravu, příbory, pití. Doporučeno 
v ochranných rukavicích, roušce 

 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 19.8.2020    Bc. Alena Vavřinová, ředitelka MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


