
Obnovení provozu školy a jeho podmínky 
Informace zákonným zástupcům o organizaci předškolního vzdělávání a dalších 

souvislostech 
 

- Provoz školy a hygienická opatření 
- Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha 1) 
- Přihláška k docházce do mateřské školy a prázdninovému provozu(viz příloha 2 ) 

-  
 

Mateřská škola obnoví svůj provoz se souhlasem zřizovatele dne 25. 5. 2020 

v běžných provozních hodinách 6,30 – 16,00 h 

 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

 
Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla 
chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné 
např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  
 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 
 

Minimalizujte velké shromažďování osob před mateřskou školou 

Před mateřskou školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)  
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
 

Příchod do mateřské školy  
 

Do mateřské školy bude vodit dítě pouze jedna osoba, která není z rizikové skupiny a není 65+ 
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 
nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 
V šatně budou vždy jen 2 děti s doprovodem 
 Při vstupu do objektu použijí všichni dezinfekci 
 

V prostorách mateřské školy 
Ze strany vedení mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti 
větší než obvyklou část dne   na zahradě MŠ. 
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může 
být rouška.  
Pedagogové nosí roušku při kontaktu s rodiči. 
Pro pobyt venku se využívá pouze zahrada MŠ.  
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při 
přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.  
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), 
přičemž bude brán ohled na počasí apod.   
Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době vydaných epidemiologických opatření je zakázáno 
vnášet osobní hračky do MŠ. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. 
 Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou 
uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (máte od MŠ přidělené vaky) 
 
 



Každé dítě bude mít podepsaný samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou 
do školky přišlo, a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, podepsaném 
uzavíratelném sáčku se jménem dítěte, čistou roušku pro případ podezření na možnou 
nákazu (uloží do kapsy na zip do vaku ve školce). 
Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem). Teprve 
potom je dítě převzato do péče MŠ. 

Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má 
zvýšenou teplotu. 

Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního 
onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude izolováno od ostatních do 
vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme 
brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat 
potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu. 

Sledujte pečlivě zdravotní stav dítěte a Vašeho nejbližšího okolí, vzhledem k současné situaci 
s onemocněním Covid-19 do mateřské školy nepatří ani dítě s alergickými příznaky. 
Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) 
umýt ruce vodou a dezinfekčním mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá 
zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. Koupelna bude vybavena dezinfekčním 
mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

.   
 

Hygienická specifika 
 

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.  
Pokud dítě vykáže některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné 
místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte. O 
podezření se bude informovat spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné 
místnosti nebo změní výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud nebude známý 
zdravotní stav indisponovaného dítěte.  
Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v 
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do 
jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý 
zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

Provozní informace 

Na zvýšenou hygienu dětí se bude dbát během celého dne. 
Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce (průběžná dezinfekce povrchů, 
madel, klik). 

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce 
povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)   

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu  

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, 
ochranné rukavice).  

 



 
Školní stravování 

 
Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě.  
Při přípravě jídel a při vydávání se budou dodržovat zvýšenou měrou hygienická pravidla (rouška, 
rukavice).  

Pitný režim 
 

Dítě si každý den přinese do mateřské školy podepsanou lahev s pitím, které mu bude později 
doplněno – lahev např. Kubík, sportovní lahev !!! ne se šroubovacím víčkem !!! 
 
 

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.  
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do 
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. 
  
Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory (viz příloha 1) 
Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané (přinese již z domova nebo 
vyplní v mateřské škole) 
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).    
a 
písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítě do mateřské školy přijato. 
  
Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.  

 

 

 

 
 



Přihláška k docházce do mateřské školy a prázdninovému provozu (viz příloha 2 } 
 

Prosím obratem vyplňte a pošlete zpět do 14. 5. 2020 
na email 

mskz@quick.cz nebo alena.vorbachova@seznam.cz 
 

kdo nemůže poslat formulář, stačí přepsat do mailu 
 

v případě potřeby kontaktujte ředitelku školy tel. 739 041 222 
 
 
 

Kamenné Žehrovice 6. 5. 2020                                          Mgr. Alena Vorbachová 
                                                                                              ředitelka školy 


