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Informace a doporučení k provozu mateřské školy  

• Nejsou stanovena závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy 

a pohyb osob před budovou  

• Učitelé aktualizují kontakty na všechny účastníky vzdělávání a vytvoří si seznam s 

adresou, datem narození, tel číslem zákonného zástupce a emailovou adresou  

(tabulku pošlou ředitelce v Excelu na email MŠ do 31.8.3021)  

• Onemocnění dítěte rodiče nahlásí telefonicky do MŠ  

• Veškeré informace budou vyvěšeny na nástěnce u ředitelny a přeposlány na emailové 

adresy učitelek – nutné sledování   

• Zdůrazňujeme dodržování zásad osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do 

jednorázového kapesníku, ten vyhodit a umýt si ruce)  

• Je zakázáno vstupovat do budovy MŠ s příznaky infekčního onemocnění  

• Do šatny s dítětem vstupuje jedna osoba se zakrytým nosem a ústy  

• Dle možností školy – minimalizujeme kontakty mezi třídami   

• Minimalizujeme aktivity jiných subjektů v prostorách MŠ   

• V případě konkrétní situace spojené s onemocněním Covid 19 budeme 

postupovat podle pokynů KHS  

• MŠ zřídí izolační místnost (dezinfikovatelnou, větratelnou, s umývadlem, 

jednorázovými ručníky, s lůžkem) 

 Hygienická pravidla a standard úklidu (příloha provozního řádu č. 2) 

• Ve vchodě je k dispozici dezinfekce na ruce s dávkovačem  

• Po příchodu do MŠ si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem v 

dávkovači, a takto postupuje po celý pobyt v MŠ – učitel stále upozorňuje  

• Větrání tříd – opakovaně, krátkodobě, intenzivně, často  

• V MŠ lze požívat textilní ručníky  

• Úklid a dezinfekce probíhá vícekrát denně  

• Koš na odpadky jsou vynášeny minimálně 1x denně  

• Denně se se provádí úklid povrchů na mokro, případně s použitím dezinfekčního 

přípravku  

• Zdůrazněna je dezinfekce klik dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, 

umývadlové baterie, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel a u dezinfekce  
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• Denně se vysávají koberce (dle potřeby i vícekrát)  

• Praní prádla je zajištěno v MŠ a probíhá při teplotách nad 60 stupňů Celsia, použité 

prádlo se neprotřepává, ukládá se do označených obalů a je nutné zabránění 

kontaminace okolí a odnáší se k pračce, kde se v obalu skladuje do vyprání. (obaly 

musí být pratelné při vysokých teplotách nebo na jedno použití či omyvatelné). Nelze 

společně sladovat čisté a použité prádlo.  

  

• Ve výdejnách jídla se nádobí myje při vysokých teplotách nad 60 stupňů Celsia, při 

ručním mytí je nutný oplach o teplotě min. 85 stupňů C.  

V budově MŠ děti ochranné prostředky nosu a úst nenosí, nenosí je ani pedagogové. 

Provozní zaměstnanci ochranu nosu a úst nosí.  

  

Školní stravování – pokyny (Sanitační řád – dodatek Provozního řádu č. 1) 

• Důraz na mytí rukou před jídlem  

• Děti dostávají talíře, příbory, skleničku s pitím na stoly (připraví provozní v 

rukavicích a respirátoru)  

• Svačina a přesnídávka – nádobí chystá ve třídě učitelka (připraví provozní v 

rukavicích a respirátoru) 

• Dětem nandává jídlo učitelka (v rukavicích a respirátoru)  

• Učitelka odnáší jídlo a prázdné talíře, tácky, hrnečky dětem ze stolu (zamezení 

kontaktu dětí s talířem jiného dítěte)  

• Po jídle se stoly dezinfikují  

• Oběd (první den nemoci) si lze vyzvednout do jídlonosiče   

Metodika vyzvedávání jídla do jídlonosičů  

• Do jídlonosiče se jídlo vydává jen v době od 11,00 hod do 11,15 hod. – nutno 

dodržet čas!!! 

• Použijte dezinfekci na ruce 

• Použijte 1 podnos (z hromádky označené – čisté), který je umístěn na stole u dveří 

• Položte jídlonosič na tác a rozeberte na jednotlivé misky 

• Pracovnice (v rukavicích) odnese nádoby do výdejny 

• Bezkontaktně bude naložen oběd do nádob (osoba ve výdejně) 

• Pracovnice odnese jídlo ven, kde si uzavřete jídlonosič a odnesete si jídlo okamžitě 

domů. 
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• Podnos dejte na hromádku – označené použité 

• Po ukončení výdeje budou podnosy a místo dezinfikovány 

 

Mimo určenou dobu nebude oběd dáván do jídlonosičů!!! 

Nelze přijímat jídlonosiče před stanovenou dobou. 

Jídlo musí být odneseno ihned po naložení do nádoby. 

 

Plavání MŠ  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání není v tomto smyslu omezující a 

základním školám nic nebrání absolvovat povinnou výuku plavání v souladu s opatřeními 

vlády ČR v příštím školním roce nebo ji přesunout do vyššího ročníku, případně i na 2. 

stupeň ZŠ, a to v rámci organizačních možností 10 plaveckých škol a bazénů, tedy i na úkor 

nepovinné výuky plavání, zájmového plavání dětí a mládeže, případně plavání 

mateřských škol. 

  

Primární prevence  

Do MŠ mohou vstoupit třetí osoby z organizace, která ve škole realizuje program primární 

prevence, a to při dodržování aktuálně platných hygienických opatření. Dále lze umožnit 

přítomnost pracovníků pedagogicko – psychologické poradny.  

  

Úplata za vzdělávání  

Pokud má dítě nařízenou karanténu a škola není uzavřena, úplata za vzdělávání se platí!!!  

Pokud dojde k uzavření MŠ (nařízení KHS nebo MZd)   

• je úplata poměrně ponížena podle délky přerušení provozu (jeli délka omezení vice než 

5 dnů provozu v měsíci), a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání distančním 

způsobem  

 

Testování zaměstnanců  

V MŠ se zaměstnanci a ani děti netestují!!!  

  

  


