
PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ 
 

 Cestou do školy a ze školy se na děti i jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními: 
- zakrytí úst 

             - dodržení rozestupů 
 

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování 
dvoumetrových odstupů dle krizových opatření. 

 
 V časovém rozmezí od 6:30 hodin do 8:15 hodin si zaměstnanci školy převezmou děti od doprovodu 

na vstupním schodišti školy, abychom eliminovali shromažďování osob ve vnitřních prostorách 
(hlavně vzhledem k umístění školní kuchyně). V ranních hodinách je tedy vstup do vnitřních prostor 
školy povolen pouze dětem, nikoli doprovázejícím osobám. Neprodleně po přezutí a převlečení si 
musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Děti budou k utírání 
používat pouze jednorázové papírové ručníky.  

 
 Děti, které opustí budovu MŠ po obědě, budou zaměstnanci školy převléknuty a předány doprovodu 

opět na vstupním schodišti a to nejdříve v 12:10 hodin. 
 

 Při odpoledním vyzvedávání dětí bude vstup do vnitřních prostor školy doprovodu umožněn  
(školní kuchyně bude již uzavřena) a to nejdříve v 14:20 hodin. Při vyzvedávání dětí se bude 
doprovázející osoba pohybovat v prostorách mateřské školy vždy v roušce a pouze po nezbytně 
nutnou dobu. 

 
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.  

 
 Do mateřské školy nebude přijato dítě, u kterého se projevují příznaky infekce dýchacích cest, které 

by mohly odpovídat příznakům COVID- 19 (zvýšená teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, 
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud dítě vykazuje tyto příznaky z důvodu alergie, musí 
zákonný zástupce doložit doklad o alergii vydaný ošetřujícím lékařem dítěte.  

 
 Pokud dítě v průběhu dne začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit 

do samostatné místnosti a neprodleně kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte.  

 
 Dětem bude zajištěno stravování včetně pitného režimu dle běžného provozu. Pokrmy bude dětem 

vydávat personál školy, který bude opatřen jednorázovými rukavicemi. Děti si samy jídlo a pití 
nenabírají a neberou si samy ani příbory.  

 
 Dle možností budou aktivity organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit 

venku v areálu školní zahrady MŠ. Rodiče děti vybaví oblečením (i náhradním), ve kterém mohou 
převážnou část dne strávit na školní zahradě.  

 
 Zásadním preventivním prvkem bude časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), 

důkladné čištění všech místností, ve kterých se dětí nacházejí a dezinfekce povrchů, které používá 
větší počet lidí (stoly, kliky, zábradlí, toaleta).  

 
 Vzhledem k zajištění každodenní dezinfekce veškerých hraček a předmětů, se kterými přijdou děti 

v MŠ do styku, bude provoz školy po dobu epidemiologických opatření pouze do 15,00 hodin a poté 
bude prováděna dezinfekce.  

 



 Hračky, které nelze denně omýt nebudou používány (knihy, puzzle, drobné a dřevěné stavebnice, 
plyšové hračky, látkové atd.). Po dobu opatření je dětem zakázáno nošení hraček z domova.  

 
 Odpolední odpočinek bude probíhat pouze ve spodních prostorech MŠ, proto žádáme rodiče, aby 

si děti vyzvedávali po obědě. Tak zajistíme alespoň přiměřené rozestupy mezi lehátky dětí.   
 

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). 
 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny  
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.  
 
 
 
Zákonný zástupce dítěte:________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vendryni dne_________________            Podpis zákonného zástupce__________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


