
 

 

 

Provoz mateřské školy do konce školního roku 2019/2020 
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu 

trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Pravidla vychází 

z metodického pokynu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 

2019/2020, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020. 

 

Provoz: 

• Výuka pro děti mateřské školy bude probíhat po projednání se zřizovatelem 

v pracovní dny od pondělí 25. 5. 2020 v čase od 6:30 do 16:00 hodin. 

 

Podmínky přítomnosti dětí v mateřské škole: 

• Zákonný zástupce informuje vedoucí učitelku mateřské školy o tom, že dítě bude 

do konce školního roku mateřskou školu navštěvovat. Vedoucí učitelku prosím 

informujte nejpozději do 19. 5. 2020 jedním z následujících způsobů: 

o SMS na tel. číslo 731 440 496 

o E-mailem na adresu borutova.petra@zsamskasava.cz 

o Zprávou prostřednictvím školního informačního systému EduPage 

• Doručení Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (formulář je zveřejněn na webových stránkách školy v rubrice 

Aktuality) nebo je k vyzvednutí v papírové podobě u hlavního vchodu do ZŠ. 

• Podepsané čestné prohlášení předejte učitelkám v den nástupu dítěte do mateřské 

školy. Bez podepsaného prohlášení nebude umožněn dítěti vstup do budovy 

mateřské školy. 

 

Organizační informace: 

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená aktuálními krizovými opatřeními. K dnešnímu dni se jedná zejména o: 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(není tedy nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

 

2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

• Budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou, v případě potřeby 

budou pohyb osob organizovat zaměstnanci školy. 

• Před školou se budou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s aktuálními krizovými 

nebo mimořádnými opatřeními. 

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

https://kasava.edupage.org/news/


3. V prostorách mateřské školy 

• Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne 

strávit venku v areálu MŠ. 

• Rodiče vybaví své dítě čistou rouškou, kterou ponechají ve skříňce na šatně. 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to 

pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit 

nemusí. 

• Pro pobyt venku se využívá pouze oplocené dětské hřiště.  

• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači  

a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 

• Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci  

s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 

• Větrání bude probíhat minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně. 

• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice  

a počítačové myši).  

 

4. Ve třídě 

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) 

umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

 

5. Školní stravování 

• Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě. 

• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory. 

• V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat děti mateřské školy a žáci základní 

školy.  

• Před vstupem do jídelny si každé dítě umyje ruce. 

• Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 

6. Při podezření na možné příznaky COVID-19 

• 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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 

vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní 

děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku  

s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 



dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné 

teploty. 

• Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví 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. 

 

 

V Kašavě dne 13. 5. 2020 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………..………………………………………………………. 

Mgr. Zdeněk Vlk 

 

Přílohy:  

• Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 

• Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
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