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Provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání 

epidemiologických opatření. 

 

MŠ se nadále řídí standartními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona 

561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Do mateřské školy se přijímají děti bez příznaků virového infekčního onemocnění. 

Pokud se nemoc u dítěte projeví, ihned učitelka informuje zákonného zástupce telefonicky 

a ten si dítě vyzvedne v co nejkratší možné době. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem 

izolováno od ostatních v zadní části školy (sborovny) a obdrží jednorázovou roušku. 

Učitelky při podezření na infekční virové onemocnění mohou dítěti změřit teplotu.  

Prostor se dezinfikuje. 

Pokud se objeví příznaky nemoci u zaměstnance v průběhu práce, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

 

Pro děti a pedagogické pracovníky platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest  

(úst a nosu) v prostorách školy. 

 

Zákonní zástupci, dodavatelé při vstupu do MŠ si povinně roušku nasadí.  V prostorách MŠ 

se zdržují co nejkratší dobu a dodržují rozestupy 2 m od ostatních.  

 

RIZIKOVÉ FAKTORY 

 

Osoby s rizikovými faktory Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. Chronické onemocnění plic (Astma aj…) 

3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. vysoký krevní tlak) 

4. Porucha imunitního systému 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu (dialýza) 



8. Onemocnění jater 

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. 

DOPORUČUJE SE, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do 

rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. 

 

 

Děti se scházejí většinou ve svých kmenových třídách, pouze v brzkých ranních hodinách a 

pozdních odpoledních se děti spojí do jedné třídy. Snažíme se vytvářet stabilní a neměnné 

skupiny bez zbytečného slučování. 

 

1. Po příchodu do MŠ je ve všech šatnách umístěna dezinfekce rukou. Dítě přivádí a odvádí 

z MŠ jedna osoba. V šatně a před MŠ žádáme všechny, aby dodržovali rozestupy 2 m. 

2. Před vstupem dítěte do třídy, rodiče zajistí dozor při řádném umytí rukou. Sociální 

zařízení se nacházejí hned u šaten. 

3. Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, 

bude nápomocen při použití desinfekčních prostředků, ručníků. 

4. Prostory třídy budou častěji větrány a nejméně 2x denně bude probíhat desinfekce 

povrchů. Zajistí školnice a uklízečky. 

5. Pobyt dětí bude většinou probíhat na školní zahradě MŠ (dle počasí) nebo jen v blízkém 

okolí MŠ. Nedovoleno je čas trávit, kde je koncentrace vyššího počtu lidí, např. náměstí. 

Používat výhradně jednorázové kapesníky . Po smrkání se vždy umýt a  vydenzifikovat 

ruce. 

6. Stravování bude pro každou třídu probíhat samostatně se zvýšenou hygienou. K výdeji 

nádobí i potravin použijí zaměstnanci rukavice. Dítě ke stravování dostane přiděleno 

nádobí a příbory i jídlo. Nebude si samo nic brát ani rozdávat. Pitný režim během celého 

dne zajišťuje personál a dětem bude nalito na vyžádání anebo ve chvilkách před aktivitami. 

Zajišťuje personál školní jídelny, ved. p. Hořínková, provozní zaměstnanci. 

7. Je vydán zákaz odnášení jídla v jídlonosičích domů. První den nemoci bylo dříve 

umožněno rodičům si vyzvednout neodhlášenou stravu domů. Rodiče si první den nadále 

odhlašují stravu do 7,00 hod. Pokud tak neučiní, strava propadá a nemohou si ji 

vyzvednout. Odpovídá p. Hořínková 

8. Ruší se také jakékoliv společné akce s rodiči, besídky, divadla aj.., aby nedocházelo ke 

koncentraci většího počtu dětí a rodičů. Odpovídá Šoukalová S., Králíková P. 

9. Úklid a dezinfekce školy bude probíhat ve zvýšené míře, dezinfekce hygienických 

zařízení, dezinfekce ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají. Při likvidaci 

odpadu použijí zaměstnanci vždy rukavice. 

Zaměstnanci mají k dispozici roušky, rukavice a jednorázové papírové ručníky. 

10. Karanténu nařídí pouze KHS 



11. Zajištění provozu.  

Provoz v MŠ funguje bez omezení.  Při onemocnění 30% učitelek nebo provozních 

zaměstnanců se provoz omezí / rodiče si v rámci svých možností děti z MŠ odhlásí. Provoz 

zůstane jen pro děti, jejichž rodiče nemají jinou možnost. 

Při onemocnění 50 % zaměstnanců se po dohodě se zřizovatelem provoz přeruší na dobu 

nezbytně nutnou. Tak stejně pokud onemocní personál školní jídelny a dětem by nemohla 

být poskytnuta strava. 

Pokud onemocnění více jak 30 % předškoláků, budeme připravovat distanční výuku. 

Informace poskytneme s předstihem. 

 

 

Dezinfekce: 

- Anticovid 

- Star 

- 5P+ 

- Ecacin – ničí bakterie, viry, plísně 

- Prodeli 

- Bioform 

- Savo 

- Flora Free – Apex dezinfekce rukou 

 

Stolečky se utírají až 7x denně po činnostech a po stravování 

Povrch dle potřeby až 4x denně 

Kliky 3x denně 

Šatny až 3x denně 

Ručníky měníme 2x týdně 

Každý týden pyžamko na vyprání domů 

Peřiny se mění za 21 dní dle potřeby za 14 dní  

 

 

 


