
 

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 V OBDOBÍ OD11.5. DO 31. 8. 2020 

 

a) Obecné informace k organizaci provozu MŠ 

 Zákonní zástupci či osoby doprovázející se zdržují před budovou a v budově 

mateřské školy po dobu nezbytně nutnou (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

 Zákonní zástupci či osoby doprovázející dodržují rozestupy min. 2 metry 

v souladu s krizovými/ mimořádnými opatřeními (na členy jedné domácnosti se 

toto nařízení nevztahuje). 

 Při pohybu před budovou a v budově MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Před vstupem do areálu MŠ si všichni vstupující vydezinfikují ruce. 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) 

umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. K vykonání tohoto hygienického opatření je 

připravené sociální zařízení v přízemí - vedle šatny. Zákonní zástupci či 

doprovázející osoby nebudou vstupovat do sociálního zařízení v prvním patře 

budovy MŠ. 

 Pokud je to v možnostech rodiny, přivádí dítě do MŠ stále stejné osoby. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit 

nemusí.  

 Při podezření na možné příznaky COVID-19 je pedagogický pracovník oprávněn 

dítěti změřit tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem.  

 Vzdělávací aktivity jsou organizovány především venku, v areálu MŠ. Zákonný 

zástupce vybaví dítě vhodným oblečením na pobyt venku. Zákonný zástupce může 

dítě vybavit opalovacím krémem či repelentem dle svého uvážení a po konzultaci 

s pedagogickým pracovníkem. 

 Dítě musí mít v MŠ vždy 1 čistou roušku (u náhradního oblečení ve skříňce 

v šatně) 

 Děti jsou vedeny a instruovány k dbaní zvýšené hygieny. 

 Je zakázáno do MŠ přinášet hračky, lůžkoviny, plátěné kapesníky, atd. 

 Je doporučeno vybavit dítě zásobou papírových kapesníků.  

 

b) Předávání dětí 

 Ranní příchody 

Před vstupem do areálu MŠ si všechny vstupující osoby vydezinfikují ruce 

(dezinfekce je umístěna u vstupu do areálu). Zákonný zástupce/ doprovázející osoba 

sejme dítěti roušku, kterou odnese z budovy školy. Dítě musí mít ve skříňce 

náhradní (čistou) roušku pro případ, že by některé z dětí či zaměstnanců vykazovali 

příznaky onemocnění COVID-19, a bylo tak nutné nosit roušku z preventivních 

důvodů. 



Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt 

ruce vodou a tekutým mýdlem. Po předání dítěte zákonný zástupce/ doprovázející 

osoba neprodleně opouští areál MŠ. 

 

 Vyzvedávání po obědě 

Před vstupem do areálu MŠ si všechny vstupující osoby vydezinfikují ruce 

(dezinfekce je umístěna u vstupu do areálu). 

Vyzvedávání dětí po obědě bude umožněno v čase od 12.30 do 12.50. Vyzvedávající 

osoby jsou povinny dodržovat rozestupy (2 metry) a mít překrytá ústa a nos. Po 

předání dítěte opouští zákonný zástupce/doprovázející osoba a dítě areál MŠ bez 

zbytečných odkladů. 

 

 Vyzvedávání odpoledne 

Před vstupem do areálu MŠ si všechny vstupující osoby vydezinfikují ruce 

(dezinfekce je umístěna u vstupu do areálu).  

Vzdělávání bude organizováno převážně v prostorách školní zahrady, v případě 

nepříznivého počasí ve sportovní třídě (v přízemí). Vyzvedávající osoby budou o 

místě předání dítěte informování (oznámení na vstupních dveřích). Vyzvedávající 

osoby jsou povinny dodržovat rozestupy (2 metry) a mít překrytá ústa a nos. Po 

předání dítěte opouští zákonný zástupce/doprovázející osoba a dítě areál MŠ bez 

zbytečných odkladů. 

 

c) Školní stravování 

 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě s dodržením zvýšené míry 

běžných hygienických pravidel. 

 Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 Je zakázáno přinášení vlastního jídla a pití. 

 Denní pitný režim bude zajištěn - každé dítě bude mít svoji uzavíratelnou láhev 

(poskytne MŠ), označenou jménem a značkou. 

 

d) Opatření při podezření na možné příznaky COVID-19 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MŠ vstoupit. 

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je umístěno do 

samostatné místnosti s pověřeným pracovníkem. Poté budou kontaktováni zákonní 

zástupci a o podezření bude informována Krajská hygienická stanice Pardubického 

kraje (Mezi Mosty 1793, Pardubice, +420602730251). 

Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti či do venkovních prostor. Dokud 

nebude potvrzen zdravotní stav dítěte, bude pobyt ostatních dětí a zaměstnanců 

probíhat s povinným nošením roušky. 



 Pokud zaměstnanec MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, opustí 

budovu MŠ v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

Děti budou přemístěny do jiné místnosti či do venkovních prostor. 

Dokud nebude potvrzen zdravotní stav zaměstnance, bude pobyt ostatních dětí a 

zaměstnanců probíhat s povinným nošením roušky. 

 

e) Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

 Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 

výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti. 

 Zákonní zástupci zváží tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové 

skupiny, a rozhodnou o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 

 Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je 

možné podepsat před vstupem do školy: 

1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví 

2.  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské 

školy umožněn. 

 

f) Zajištění hygienických podmínek  

 Před vstupem do areálu školy je umístěna dezinfekce a všichni vstupující jsou 

povinni ji použít. 

 Toalety jsou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky.  



 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 

virucidní aktivitou. 

 Mateřská škola používá Alkoholovou dezinfekci Anti-COVID. Pokud si rodič přeje 

používat jinou dezinfekci, může po konzultaci s pedagogickými pracovníky donést 

vlastní. 

 Úklid a dezinfekce prostor a toalet probíhá dle harmonogramu úklidu v MŠ se 

zvýšenou pozorností k dezinfekci prostor (několikrát denně). 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí  

(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši) je prováděna 

minimálně 3 x denně.  

 Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě 

průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

 Pedagogičtí pracovníci používají latexové rukavice při dopomoci s osobní hygienou 

dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů, atd. 

 Prostory v nichž se děti zdržují déle než hodinu, jsou pravidelně větrány ( 1x za 

hodinu minimálně 5 minut) 

 Děti si v MŠ (po obědě) nečistí zuby zubním kartáčkem a zubní pastou. Dětem je po 

jídle umožněno vypláchnout ústa čistou vodou.  

 

 

 

 

Zpracovala:  Ivana Plecháčková (4.5.2020) 

 

 

 


