
PRAVIDLA A OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ  DOBĚ VYHLÁŠENÍ VIROVÉHO
ONEMOCNĚNÍ.

Vážení rodiče,
školku (náhradní prostory v rámci rekonstrukce – prostor obřadní síně na OÚ) otevíráme v pondělí 
1. 6. 2020 od 6´30 – 13´00 hod. Prosíme, aby si děti v batohu přinesly:  větší svačinu a 2 lahvičky 
pití, náhradní oblečení do herny a pro případ nehody např.polití, přezůvky. V rámci hygienických 
pravidel žádáme, aby děti nenosily s sebou jakékoliv hračky ( zejména plyšáky, autíčka,..) a měly 
s sebou v uzavřeném sáčku i 2 čisté roušky. Moc se těšíme, ale také vás moc prosíme, aby jste se 
na stránkách školky seznámili s bezpečnostními opatřeními, která budou ve školce nastavena. Při 
nástupu do školky bude rodič dítěte vyzván k podpisu těchto mimořádných bezpečnostních 
opatření a čestného prohlášení (dítě je zdravé, nevykazuje známky infekčního onemocnění, pokud 
patří do rizikové skupiny, je si rodič vědom případných rizik). Děkujeme vám za pochopení a 
spolupráci. 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání 
potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad 
rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a 
dalších předpisů. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  (tedy není 

nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit 

případnou organizaci pohybu osob před školou. 
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(doprovází dítě pouze 1 osoba) 

V prostorách mateřské školy 
 Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit 

venku v areálu MŠ. 
 Doprovázející osoba se v prostorách nebude pohybovat, pouze po nezbytně nutnou dobu 

(zejména předání, vyzvednutí dítěte u hlavního vchodu. Po dohodě s ředitelkou se stanoví přesný 
čas příchodu i odchodu. Žádáme o jeho dodržení).

  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
 Pro pobyt venku budeme využívat pouze hřiště u sokolovny, okolí obce a mimořádně vyjíždět 

vlakem na výlety.
 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou 
dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 

  Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce. 



  Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
minut). 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně  (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou 
a tekutým mýdlem. 

 V každé třídě je nezbytné často větrat  (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

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 školy vstoupit. 

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se
informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo 
změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 
indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné 
teploty. 
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 

 Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů, které si děti přinesou z  domova.


