
Pokyny k provozu mateřské školy v době mimořádné situace způsobené 
onemocněním COVID-19 

1. Provoz MŠ 
- Provoz bude probíhat ve  3 třídách (resp. skupin)  
- Provozní doba MŠ se upravuje na dobu od 7,30 do 16,30  hod. 
- Příchod dětí do MŠ se upravuje  na dobu od 7,30 do 8,45hod. 

 Scházení dětí probíhá v příslušné třídě. Slučování tříd je zrušeno. Jedná se zejména  
o ranní scházení dětí a odpolední rozcházení dětí. 

 V dané třídě bude stálý kolektiv dětí. 
- Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení                 

( k vytištění na web stránkách školy) 
- Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován vzájemný kontakt 

jednotlivých skupin. 
- Všechny plánované akce mateřské školy, včetně závěrečných besídek, jsou zrušeny. 
- Provoz kroužku není možný. 
- Zákonní zástupci mají za povinnost telefonicky informovat mateřskou školu v případě 

náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných zástupců. 
- Zákonní zástupci nebudou do mateřské školy k účelu přivádění či vyzvedávání dětí 

využívat žádné osoby z rizikové skupiny. 

 

2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 
- Přivádějící osoby nebudou mít přístup do budovy MŠ.  
- Před školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 m, není nutné u doprovodu dítěte/členů 

domácnosti. 
- U vstupu do budovy nutno ošetřit sobě a dítěti ruce dezinfekční přípravkem. 
- Případnou organizaci pohybu osob před školou, bude zajišťovat pověřená pracovnice školy. 
- DO MŠ SI NEBUDOU DĚTI PŘINÁŠET ŽÁDNÉ VLASTNÍ HRÁČKY!!! 

 

3. Odchod z mateřské školy 
- Pokud bude dítě při odpoledním pobytu na zahradě, rodič nebo jiná pověřená osoba (uvedená 

v plné moci), která si dítě přijde vyzvednout, vyčká ve vymezeném prostoru příchodu 
pedagogického pracovníka. Ten mu dítě předá  v oblečení, ve kterém bylo na zahradě. 
Doprovod s dítětem neprodleně opoušítí areál MŠ.  Do vnitřních prostor mateřské školy 
nebude umožněn vstup. 

- Pokud bude dítě při odpoledním pobytu ve škole či půjde po obědě, rodič nebo jiná pověřená 
osoba (uvedená v plné moci), která si dítě přijde vyzvednout, zazvoní na zvonek příslušné 
třídy a vyčká před budovou školy na příchod dítěte s pověřenou osobou. 

 

    4.    V prostorách mateřské školy 

- Přivádějící osoby nebudou mít přístup do budovy MŠ. V odůvodněných případech ( jen po 
domluvě s vedením školy) při pohybu dospělých osob v budově MŠ je třeba zakrytí úst a nosu 
rouškou. Osoby se v prostorách školy pohybují vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou 
dobu. 

- K případné neodkladné konzultace s učitelkou lze využít okna ve třídě . 
- Dítě bude předáno pověřené pracovnici a bude mu změřena teplota. Pokud dítě bude 

vykazovat teplotu, či jakékoli onemocnění, nebude do MŠ přijato. Rodič předává dítě 



pověřené pracovnici vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního 
onemocnění a cítí se zdrávo. 

- Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např i 
teplota, rýma, kašel atd.) nebudou přijaty do MŠ. 

- U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno 
alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rými a kašle alergického 
původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu. 

- V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude 
neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co 
možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít. 

- Pro pobyt venku bude využíván pouze areál školy.  

 

5. Stravování v mateřské škole 
- Bude v běžném režimu, opět dováženo z vývařovny ALMED servis,s.r.o. 
- Před zahájením stravování budou dítěti ošetřeny ruce mýdlem a dezinfekcí. 
- Při přípravě a při vydávání jídel budou dodržována zvýšená běžná hygienická pravidla. 
- Omluvy dětí budou možné pouze na telefonu omluv: 602 543 988 

 

6.  Zvýšená hygienická opatření v mateřské škole 
-  Před znovuotevření školy bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
- Škola bude vybavena antivirovými dezinfekčními prostředky ( na ruce  a také na úklid). 
- Dezinfekce rukou dětí (ráno při vstupu do budovy  a také do prostoru třídy), dále dle potřeby; 

zvýšená četnost mytí rukou. 
- K utírání rukou budou k dispozici pouze papírové utěrky. 
- Dezinfekce povrchů, předmětů bude prováděna několikrát denně. 
- Pracovnice budou využívat rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, 

likvidaci odpadů atd. 
- Větrání minimálně jednou za hodinu po dobu 5. minut. 
- Po celou dobu provozu školy budou zapnuty čističky vzduchu. 
- Úklidový personál je poučen o zvýšených hygienických zásadách. 
- Důkladné čištění  a desinfekce všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí několikrát denně.   
 
 
S možností postupného uvolňování výše uvedených pravidel je počítáno v návaznosti na 
aktuální vývoj rozvolňování opatření v době mimořádné situace způsobné Covid—19.  
 

Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. 

Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí. 

 

Platnost od 14.05.2020 

Účinnost od 25.05.2020                               Mgr.Bc.Vlasta Zdobinská 

                                                                                 ředitelka školy 

 


