
Dodatek č.1 ke směrnici číslo 20 

Provoz mateřské školy v době prázdninového 

provozu 
 

 

 

 

- Provozní doba mateřské školy bude od 7,30 do 16,30 hodin. 

- Provoz bude probíhat: 

 ve dvou třídách (1. třída Lvíčátka, 2.třída Slůňátka) od 1.7.2020 do 31.7.2020 

 v jedné třídě (1.třída Lvíčátka) od 3.8.2020 do 14.8.2020. 

 

 Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zatím zrušeno. Jedná se zejména o 

ranní příchody dětí a odpolední odchody dětí. 

 V dané třídě bude každý týden neměnný kolektiv dětí. 

 Rozpis, do které třídy bude vaše dítě chodit, bude vyvěšen na dveřích šaten.  

- Při prvním vstupů do školy (1.7.2020 ) a dále pak v tyto dny 7.7. 2020 , 13.7. 2020 , 20.7. 2020, 

27.7. 2020, 3.8. 2020 a 10.8. 2020 předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, pokud zákonný 

zástupce tyto dokumenty nepředloží, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. 

- Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný 

kontakt jednotlivých skupin. 

- Mateřská škola bude vždy telefonicky nebo e-mailem informována v případě jakékoliv změny 

zdravotního stavu dítěte, zákonných zástupců a rodinných či jiných příslušníků žijících ve 

společné domácnosti. Rovněž tak informovat o výskytu onemocnění COVID-19. 

- Zákonní zástupci nesmí do mateřské školy k účelu přivádění či vyzvedávání dětí posílat žádné 

osoby z rizikové kategorie.  

- Pokud se v průběhu pobytu ve škole se u dítěte projeví příznaky onemocnění (rýma, kašel, 

vyrážka, teplota, nevolnost a jiné) musí rodič dítě neprodleně vyzvednout.  

- Na odbavení dětí v mateřské škole si prosím ponechte dostatečnou časovou rezervu. 

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

- Před školou dodržovat odstupy 2 m, není nutné u doprovodu dítěte/členů domácnosti. 

- Pro všechny osoby nacházející se v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

- Případnou organizaci pohybu osob před školou, bude zajišťovat pověřená pracovnice školy. 

     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 u branky příchodu učitelky. Ta mu dítě 

předá i s oblečením, v kterém přišlo z domova. 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 vyzvedne si dítě na třídě. Pokud již v šatně budou více než dvě osob, prosím vyčkejte, 

než se šatna opět uvolní. 

     V prostorách mateřské školy 

- Doprovázející osoba v budově školy se pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně 

nutnou dobu. 



- Při vstupu do šatny nutno ošetřit sobě i dítěti ruce dezinfekční přípravkem. 

- V šatně je nutno dodržovat odstupy 2m.  

- Na třídách bude změřena teplota.Pokud dítě bude mít teplotu, nebude do MŠ přijato. 

- Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např.         

i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou přijati do MŠ. 

 

Stravování v mateřské škole 

- Bude v běžné podobě, opět dovážen 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. 

- V jídelně se budou skupiny dětí střídat. 

 Zvýšená hygienická opatření v mateřské škole 

- Škola je vybavena bezdotykovými dávkovači dezinfekce. 

- Dezinfekce rukou dětí (ráno při vstupu do 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 všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy 

nacházejí minimálně jednou denně. 

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.při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),při 

protinádorové léčbě,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. 

- Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné 

podepsat před vstupem do školy: 



 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, 

a 

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

 

 

 

Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Renáta Pecáková 
 
Účinnost dodatku od 1.7.2020 


