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MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20  

Pokyny k provozu mateřské školy v době mimořádné situace  

způsobené onemocněním COVID – 19 

(Pracoviště MŠ Sluneční – Sluneční 155020, 104 00, Praha 10) 

Č.j.: 27/2020 

Účinnost od: 25.5.2020  

Platnost do odvolání 
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Důležité informace pro zákonné zástupce dítěte 

 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.  

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

 Pokud se v průběhu pobytu ve škole u dítěte projeví příznaky onemocnění (rýma, kašel, 
vyrážka, teplota, nevolnost a jiné.) musí rodič dítě neprodleně vyzvednout. Dítě po tuto 
dobu bude v izolační místnosti s pracovnicí školy. 

 Vzhledem ke zvýšeným hygienickýcm opatřením si na odbavení dětí v mateřské škole prosím 
ponechte dostatečnou časovou rezervu.  

 V případě uzavření mateřské školy bude pro děti s povinnou předškolní vzděláváním zajištěno 
distanční vzdělávání. 

 Specifikace distančního vzdělávání viz školní řád. 
 Provoz kroužků do odvolání nebude probíhat. 

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

o Žádáme o dodržování odstupů 1,5 m, netýká se členů jedné domácnosti  
o Pro všechny osoby nacházející se v areálu školy  včetně zaměstnaců mateřské školy 

platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátory třídy FFP2/KN95, nano rouškou 
s filtrační účinností alespoň 95% nebo 2 chirurgickými rouškami na sobě. Neplatí pro 
děti v mateřské škole. 

o Případnou organizaci pohybu osob, bude zajišťovat pověřená pracovnice školy.  
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Odchod z mateřské školy  

o 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.  

o Pokud bude dítě při odpoledním pobytu ve škole či půjde po obědě, rodič nebo jiná 
pověřená osoba (uvedená v plné moci) si dítě vyzvedne ve třídě. Žádáme rodiče, aby 
se poté v prostorách šatny zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

V prostorách mateřské školy  

 Doprovázející osoba v budově školy se pohybuje vždy v respirátoru třídy FFP2/KN95, nano 
roušce s filtrační účinností alespoň 95% nebo 2 chirurgickými rouškami na sobě 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 1,5 m. V případě většího počtu rodičů a dětí, budete 

vpouštěni postupně pověřenou pracovnicí školy.  

 

REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ  (výňatek z dokumentu MŠMT) 

 
Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách 

 

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy 
se  uplatňují zvláštní pravidla:  
 

 V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci nesmí mateřská škola 
nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi 
vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dnů od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 
10 dnů, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. 

 Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s 
extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou 
automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.  

Stravování v mateřské škole  

 Bude v běžné podobě opět dovážen z externí vývařovny. 
 Před zahájením stravování budou dítěti ošetřeny ruce mýdlem popřípadě dezinfekcí.  
 Při přípravě a při vydávání jídel budou dodržována zvýšená hygienická pravidla. 
 Při výdeji stravy (domů) první den nemoci dítěte budou použity jednorázové nádoby, které 

zajistí mateřská škola, aby nebyl ohrožený nezávadný provoz školní jídelny. 
 Strava bude vydávána pouze pracovnicí výdejny v čase od 12,15 hodin do 12,45 hodin. 

o MŠ Sluneční – rodič nebo pověřená osoba si zazvoní na výdejnu a pracovnice mu stravu 
předá u vstupních dveří. Rodič nebo pověřená osoba nebude vstupovat do budovy 
mateřské školy 
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o MŠ V Bytovkách - rodič nebo pověřená osoba si zazvoní na třídu, pracovnice mu stravu 
předá u vstupních dveří do jídelny. Rodič nebo pověřená osoba nebude vstupovat do 
jídelny mateřské školy. 

o MŠ K Nedvězí - rodič nebo pověřená osoba si zazvoní na třídu a pracovnice mu stravu 
předá u hlavních vstupních dveří. Rodič nebo pověřená osoba nebude vstupovat do 
mateřské školy. 

 

Zvýšená hygienická opatření v mateřské škole  

 V případu karantény bude před znovuotevřením  školy proveden důkladný úklid a dezinfekce 
všech prostor.  

 Denní edukace dětí v oblasti hygieny (mytí rukou, používání mýdla, dezinfekce, papírových 
utěrek apod.) 

 Mateřská škola je vybavena antibakteriálními vstupními rohožemi, bezkontaktními dávkovači 
dezinfekce, zásobníky na papírové utěrky. 

 Mateřská škola je vybavena čističkami vzduchu na každé třídě. 
 Mateřská škola je vybavena digitálním teploměrem na každé třídě. 
 Dezinfekce rukou dětí dle potřeby; zvýšená četnost mytí rukou  
 Dezinfekce povrchů, předmětů bude prováděna několikrát denně.  
 Pracovnice budou používat 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.  
 Zvýšená četnost praní ložního prádla 

Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je 
OCHRANA. Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců 
mateřské školy a zejména dětí.  

 

 

 

              Vypracovala: RenátaPecáková 

Účinnosti tato směrnice nabývá dnem: 25.5.2020 
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