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Mateřská škola se speciálními třídami 
Kamenice nad Lipou, Na Besídce 632, okres Pelhřimov                                   

    ,fax 565434344 

 

Soubor hygienických pokynů a podmínek pro obnovení provozu mateřské školy 

od 25. 05. 2020 
 

 

Mateřská škola a její provoz se po znovuotevření řídí standardními pravidly podle právních 

předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.   

1. Úvod 
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti  s epidemií koronaviru. 

Tento dokument stanoví základní provozní podmínky, které jsou stanoveny nad rámec Školního a 

Provozního řádu MŠ a liší se od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, 

pracovněprávních a dalších předpisů. 

 

2. Cesta do MŠ  

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

vládními opatřeními. 

 

3. Příchod k budově  mateřské školy  

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, 2m rozestupy. Pro všechny osoby 

nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.  

 

4. Pravidla a pokyny k chování osob prostorách budovy MŠ 

V budově MŠ budou zaměstnanci vyžadovat důsledné dodržování níže uvedených pravidel, 

pokynů a hygienických podmínek vzhledem k opatření zamezení šíření koronaviru. Nikdo s 

příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (např. 

zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu…) nesmí vstoupit do budovy školy!  

U vchodových dveří si doprovod zazvoní na učitelku (zaměstnance MŠ), která dítě převezme a 

změří dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem.  

 

Povinnosti doprovodu dítěte: 

 Povinností doprovodu je informovat o aktuálním zdravotním stavu dítěte. 

 Pokud bude dítě při předávání vykazovat některý z příznaků COVID – 19 (kašel, rýma, zvýšená 

teplota - horečka), nemůže být do školky přijato!!! Neprodleně jej doprovázející osoba odvede 

do domácího léčení. (pozn. děti, které trpí sezónními alergiemi, musí mít od lékaře písemné 

potvrzení, abychom předešli záměně alergické reakce s virovým onemocněním). 

 

Pokud se příznaky COVID-19 v průběhu práce objeví u zaměstnance mateřské školy, tento 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 

nebude zřejmý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  
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Při podezření na výskyt příznaků COVID – 19 (kašel, rýma, horečka, dušnost, náhlá ztráta 

chuti a čichu apod.) je zástupkyně ředitelky/ředitelka povinna neprodleně informovat 

příslušnou hygienickou stanici!!! 
 

5. Povinnosti zákonného zástupce dítěte 

1) Seznámit doprovod dítěte (osoba písemně pověřená zákonným zástupcem dítěte) s aktuálním 

zdravotním stavem dítěte, podmínkami provozu MŠ a povinnostmi při předávání a vyzvedávání 

dítěte z MŠ. 

2) Zákonný zástupce bude seznámen s hygienickými pokyny a podmínkami pro obnovení provozu 

MŠ od 25. 05. 2020 a bude tyto podmínky dodržovat, zejména respektovat hygienické zásady a 

nařízení vlády v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID – 19).  

3) Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte - že nemá příznaky virového 

onemocnění (kašel, rýma, horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu ….). 

4) Dítě, které trpí sezónními alergiemi (projevy rýma a kašel), předloží potvrzení od lékaře, 

abychom předešli záměně alergické reakce s virovým onemocněním. 

5) Pokud se příznaky na COVID – 19 (kašel, rýma, zvýšená teplota – horečka, dušnost, náhlá ztráta 

chuti…) vyskytnou během dne v mateřské škole, je zákonný zástupce povinen dítě neprodleně 

po telefonickém oznámení, ze školky vyzvednout. 

 

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.   

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte toto prohlášení, které je 

možné podepsat před vstupem do školy:  

1) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví 

2)  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

O této povinnosti byli zákonní zástupci předem informováni (v rámci sdělení o obnovení 

provozu školy a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, 

nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 
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6. Organizace předškolního vzdělávání a provoz mateřské školy  
Provoz MŠ bude probíhat v běžném režimu (od 6,00 – do 16,30 hod) za dodržování popsaných 

pravidel a hygienických podmínek. ŠVP PV bude uplatňován zejména v přírodě – děti budou větší 

část dne trávit venku. 

Školní stravování je zajištěno v běžné podobě. Odhlašování ze stravování telefonicky - 

nejpozději však do 7,30 hod (tel. 565 433 612, 605 786 503). Neodhlášenému dítěti bude jídlo 

účtováno!!! 
 

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen 2020 

Ředitelka školy stanovuje dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 

maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky přerušení provozu. Za měsíc květen 

poměrnou částkou 125,- Kč. Nebude-li dítě docházet do mateřské školy ani jeden den v měsíci 

květnu až srpnu 2020 bude tato částka ponížena na 0,- Kč. 

 

7. Hygienická opatření v MŠ 

Nošení roušky v mateřské škole není, dle nařízení vlády, povinnost pro dítě ani pro pedagogické 

pracovníky. Nicméně, nošení roušek, štítů v prostorách MŠ zaměstnancům školy doporučuji, je to 

na jejich osobním zvážení.  

Neprodleně po příchodu do MŠ – po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) 

umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.   

Zaměstnanci školy jsou povinni používat ochranné prostředky, zejména roušky, štíty při: předávání 

a vyzvedávání dětí, při manipulaci s jídlem jeho vydávání dětem ve výdejně (včetně mytí nádobí), 

při úklidu - mytí schodiště apod. Před zahájením stravování si každé dítě a zaměstnanec důkladně 

umyje ruce. Při vydávání jídla budeme dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

Rukavice jsou nutné při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů apod. 

Časté větrání místností je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 

minut). 

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem a jednorázovými papírovými ručníky pro 

bezpečné osušení rukou. Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce. 

Pedagogičtí a provozní zaměstnanci jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o 

potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů, se kterými v průběhu dne přicházejí 

do styku.  

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které průběžně používáme, budou prováděny několikrát denně 

(např. kliky dveří, spínače světla). Důkladné čištění ploch, úklid a desinfekce všech místností, ve 

kterých se děti, pedagogové a provozní zaměstnanci nacházejí, bude prováděna v běžném režimu. 

Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.   

Vycházky s dětmi mimo areál školy (školní zahrada) nejsou povolené.  

 

8. OČR 
Nárok rodičů dětí docházejících do mateřských škol na ošetřovné Pro více informací se 

obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/. 

 

9. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dokument nabývá účinnosti a platnosti dnem vydání 25. 05. 2020 

2. Tento dokument je závazný pro zaměstnance a zákonné zástupce dětí MŠ, kteří jsou povinni se 

jím řídit a dodržovat podmínky v něm stanovené.  

 

V Kamenici nad Lipou dne 20. 05. 2020 

………………………………….. 

                          Mgr. Jaroslava Váchová,  

https://www.cssz.cz/
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                                                                                           ředitelka školy 


