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1. Podmínky provozu mateřské školy 

 

a) Při vstupu na pozemek mateřské školy i do prostor mateřské školy je nutné dodržovat 
bezpečné rozestupy a zdržovat se pouze po dobu nezbytně nutnou k převlečení a předání 
dítěte. 

b) Ve vstupní hale je rodič povinen použít postřikovou dezinfekci a vydezinfikovat ruce 
sobě i dítěti. Dle vlastního uvážení může použít jednorázové igelitové rukavice, které 
při odchodu vhodí do koše v hale k tomuto určeného. 

c) Děti ani pedagogický personál při pobytu v prostorách mateřské školy a na školní 
zahradě NEMUSÍ mít roušku. Roušky nejsou třeba při procházkách. 

d) U vstupu do tříd je rodič povinen podepsat : 
1) „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI“, které bude podepisovat pro 
období jednoho týdne (tzn. každý nový týden znovu) a potvrzuje tím, že jeho dítě nejeví 
žádné příznaky virového infekčního onemocnění.  
 2)  „PROHLÁŠENÍ K RIZIKŮM“, které podepíše pouze jednou pro celou dobu trvání 
výjimečných opatření. Tímto prohlášením bere na vědomí rizika, která umístěním dítěte 
do kolektivu mateřské školy, mohou nastat, a to je, případné šíření COVID19. 

e) Děti NESMÍ do mateřské školy nosit vlastní hračky. 
f) Každý den změří učitelka teplotu bezkontaktním teploměrem všem dětem a zaznamená. 
g) Při podezření na možné příznaky COVID 19 

1) 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.  

2) 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. 

3) Pokud se v MŠ vyskytne podezření na nákazu, musí být neprodleně děti izolovány a 
zajištěna ochrana jejich dýchacích cest rouškou. 

ch) Osoby s rizikovými faktory 



Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory, a s přihlédnutím k nim 
je na zvážení každého, zda se jeho dítě bude účastnit vzdělávacích aktivit. 

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). 
 

2. Organizace výchovně – vzdělávacích činností 

Výchovně - vzdělávací činnosti jsou organizovány tak, aby děti trávily co nejvíce času 
venku (dle podmínek počasí).  

V prostorách mateřské školy budou dodržována přísná pravidla k zajištění bezpečí. Při 
přípravě na pobyt venku se budou v prostorách šatny střídat třídy tak, aby se 
neshromažďovalo velké množství dětí. 

Na zahradě mateřské školy budou třídy odděleny, každá na části hřiště, tak aby se 
neshromažďovalo velké množství dětí. 

Třídy budou často větrány. 

Děti používají dezinfekční mýdla a papírové ručníky, ruce si umývají v častých intervalech. 

Úklid a dezinfekce prostor viz. bod č.4. 

 

3. Organizace stravování 

Stravování funguje v běžném režimu, tj. plné celodenní stravování. 

Třídy budou chodit na dopolední svačinu a oběd odděleně v jiných časech, aby byla 
zajištěna hygiena a menší počet dětí v jedné místnosti. 

Při odpoledních svačinách bude volen čas dle počtu dětí. 

Kuchař používá dezinfekční prostředky a dbá na zvýšenou hygienu. 

Povrchy stolů a podlahy v jídelně jsou dezinfikovány po každém jídle. 

 

 



4. Úklid a dezinfekce prostor mateřské školy 

Úklid všech prostor mateřské školy probíhá třikrát denně.  

Ráno před otevření mateřské školy jsou vysáty, setřeny a vydezinfikovány všechny podlahy 
a následně po obědě a odpolední svačině. 

Úklid a dezinfekce sociálního zařízení obdobně. 

Častěji dezinfikované jsou kliky, vypínače a místa, kde dochází k častějšímu používání. 

V hale mateřské školy je umístěna postřiková dezinfekce, igelitové rukavice a koš určený 
na použité rukavice. 

Z prostor tříd jsou odstraněny veškeré plyšové hračky a ostatní hračky jsou čištěny a 
dezinfikovány. 

 

Veškerý chod mateřské školy bude probíhat ve zvýšených hygienických 
podmínkách pro zajištění bezpečného prostředí. 
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