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Č.j. 33/2020 
 

ZMĚNY ORGANIZACE PROVOZU MŠ V OBDOBÍ RIZIKA NÁKAZY COVID 19     
 
 
Platnost nařízení: 25.5.- 30.6.2020 
 
Nařízení bylo zpracováno na základě metodiky MŠMT, epidemiologických opatření Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 
( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest ) 
nesmí do školy nastoupit – viz Oznámení rodičům zveřejněné 13.5.2020. 
 
V této hygienicky náročné situaci chceme vytvořit  dětem, rodičům i zaměstnancům maximálně 
bezpečné prostředí. Není ale v našich možnostech kolektivního zařízení pro předškolní děti 
nastavit opatření tak, jak si to můžete zajistit doma. Jsme omezeni prostorově i personálně. 
 
Zákonný zástupce naučí dítě zásadám osobní hygieny ( nedávat hračky a věci do úst, správné mytí 
rukou, případné kýchání atp.) a připraví ho přiměřeně jeho věku na upravené podmínky ve škole. 
Dítě bude vybaveno jednou čistou rouškou v igelitovém obalu se jménem dítěte, která bude 
uložena v jeho skříňce pro případ podezření možnou nákazou. 
 
Příchod a odchod do a z  mateřské školy: 
Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučujeme nevyužívat osoby starší 65 
let. Jak dítěti, tak dospělé osobě bude až do odvolání před budovou MŠ měřena teplota. Při 
vstupu do budovy si dospělá osoba ponechá roušku/ ústenku. Rodič se v šatně dítěte zdržuje jen 
nejnutnější dobu, přičemž počet dospělých v objektu reguluje pověřený pracovník mateřské školy. 
Při vyzvedávání dítěte prosím zvoňte na třídu ( nepoužívejte čip)  a učitelka Vám sdělí, zda je 
možné vejít do objektu z právě již popsaného co nejmenšího počtu osob v objektu. Popřípadě 
rodič chvilku postojí před MŠ. 
V každé budově bude k dispozici dezinfekce na ruce, kterou doporučujeme při vstupu hned 
použít. Návleky na obuv NEBUDEME poskytovat, prosíme o chůzi v objektu  bez bot ( zouvejte se 
na zátěžovém koberci). 
 
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou, mateřská 
škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po 
ukončení docházky odchází domů a neshlukují se v areálu MŠ či  před budovou a plně respektují 
nejen požadavky zaměstnanců mateřské školy, ale také se řídí krizovými či mimořádnými 
opatřeními.  
 
Ze strany vedení mateřské školy budou organizovány takové aktivity, že bude – li to možné, děti 
stráví větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.  Třídní vzdělávací programy budou 
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omezeny na minimum, jen omezeně budou probíhat doplňkové a individuální aktivity, 
z kroužků pouze ten, který je možné realizovat  na školní zahradě. Jsou zrušeny třídní i školní 
akce, kromě některých akci pro předškolní třídu ( fotografování na Ročenky, zkrácená verze 
Rozloučení s předškoláky, popřípadě polodenní výlet Ďáblickým a Čimickým hájem). 
 
Vyzvedávání dětí po obědě v čase 12:30 – 13:00 hodin bude probíhat tak, že si rodič zazvoní na 
patřičnou třídu a poté vyčká před budovou MŠ, až mu dítě bude předáno pedagogickým 
pracovníkem či pověřeným pracovníkem školy. V této době nebude mít rodič umožněn vstup do 
MŠ. 
 
Odpolední odpočinek na lehátku bude zkrácen a odstupy lehátek budou podle počtu 
přítomných dětí upraven na maximum.  
 
Povinné vzdělávání je dobrovolné a bez povinnosti omluv. 
 
Každé dítě si přinese batůžek na své věci, které si odnáší domů, včetně případného pyžama. 
 
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Povinné 
nošení roušek je pro pedagogické pracovníky  pouze v případě kontaktu se zákonnými zástupci, 
dodavateli atp. 
 
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu  ochrany jeho zdraví 
může být rouška ponechána, případně si vezme ochranný štít. 
 
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle možnosti se skupiny dětí budou 
intervalově střídat nebo bude určen prostor pro jednotlivé skupiny. 
 
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při 
přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a ostatních zaměstnanců 
používány. 
 
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem  ( minimálně jednou za hodinu po dobu 5 
minut), přičemž samozřejmě bude brán ohled na počasí  atp. 
 
Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných 
epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí 
ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinést jakékoli 
„plyšáky či měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte z MŠ nezůstanou v prostorách šatny žádné 
osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v 
igelitovém obalu. 
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Provozní informace: 
 
Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle dezinfekčního plánu 
 ( průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik atp.). 
Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce 
povrchů ve společných prostorách MŠ  ( podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.) 
Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí,  dezinfekčním 
prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem.  
Předškolní zařízení také zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude 
skladováno v igelitovém pytli a manipulace s ním bude probíhat pouze v rouškách a rukavicích. 
Mateřská škola  také zajistí  jednorázové ručníky. 
 
Stravování: 
 
Probíhá v jednotlivých třídách a běžně se vaří. Rozestupy stolů a židlí nelze zvětšit. 
Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky  ( rouška či 
ochranný štít, ochranné rukavice). 
Hygiena ve školní kuchyni i v jednotlivých třídách je zajišťována běžnými postupy se zvýšenou 
měrou hygienických pravidel. Stoly po každém jídle v každé třídě jsou dezinfikovány. 
Třídy jsou průběžně větrány. 
Hygienická bezpečnost je zajištěna i omezením samostatnosti dětí při sebeobsluze  ( nádobí 
dostane každé dítě přiděleno, jídlo a nápoje rozdávají zaměstnanci, zaměstnanci také nalévají 
všem dětem polévku,   v případě pomazánky ke svačině se dětem pečivo  maže již v kuchyni, atd.) 
Personál školní kuchyně používá při manipulaci s potravinami a hotovým jídlem roušky či  
ochranné štíty  a rukavice. Ostatní zaměstnanci při pomoci s jídlem dětí používají totéž. 
 
Zákonní zástupci dětí a zaměstnanci školy byli seznámeni s tímto nařízením včas před obnovením 
provozu mateřské školy a potvrzují to svým podpisem v čestném prohlášení  ( viz příloha). 
 
 
V Praze dne 17.5.2020 
 
 
Příloha: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění  
 
 
 
                                                                                     …………………………………………………. 
                                                                                             Mgr. Romana Fuchsová 
                                                                                  Ředitelka MŠ, Praha 8, Štěpničná 1                                
 


