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Informace k otevření MŠ1 

 Toto jsou základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení podle MŠMT platné od 30. 4. 2020. 

 Škola má povinnost informovat zákonné zástupce dětí. 

 MŠ Slunečnice bude otevřena společně se ZŠ Slunečnice od pondělí 25. 5. 2020 

 Provozní doba obvyklá (stejná jako za normálního režimu). 

Cesta do MŠ a z MŠ 
 Děti i rodiče musí mít cestou do i ze školy zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky (rouškou). 

 Dodržení odstupu 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (vzhledem 

k ostatním, nikoliv mezi rodičem a dítětem). 

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ 
 Před školou je nutné dodržovat 2 m odstupy od ostatních rodičů s dětmi. 

 Do školy se bude vstupovat pouze jednotlivě, přičemž před školou platí bod 1 – dodržování 2m 

odstupů a zakrytí úst a nosu rouškou. 

V prostorách MŠ a ve třídě 
 Doprovázející osoba se ve škole pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu 

(předání nebo vyzvednutí dítěte). 

 V šatně může být pouze 1 rodič a dítě přicházející nebo odcházející z MŠ (nebudou vstupovat 

sourozenci). 

 Hned po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce (20 – 30 sekund) mýdlem 

a provést dezinfekci rukou. Dezinfekce rukou bude probíhat vždy tak, že po umytí rukou 

učitelka nastříká dítěti dezinfekci bezkontaktně na ruce  a dítě si ji samo pod dohledem učitelky 

rozetře po rukou.  

 Podle vyjádření MŠMT děti ani zaměstnanci MŠ nemusí nosit ve vnitřních prostorách MŠ 

roušku. Záleží však na rodiči, zda bude chtít dítěti roušku dát, je to možné. Zaměstnanci MŠ 

ochranné prostředky nosit budou. 

 Děti si v současné době nebudou v MŠ čistit zuby. 

 Po umytí rukou si budou děti i zaměstnanci MŠ utírat ruce do jednorázových papírových 

ručníků. Poté bude následovat opět dezinfekce rukou výše popsaným způsobem. 

 Učitelky při dopomoci s osobní hygienou mají povinnost používat jednorázové rukavice, stejně 

tak při přípravě jídla a vydávání jídla dětem. 

 Děti si nesmí samy brát pití, jídlo ani příbory a talíře. Vše musí zajistit zaměstnanci školy.  

 Povrchy v MŠ se musí dezinfikovat několikrát denně, podle potřeby, a to včetně pomůcek. 

 Dezinfekce podlahy, toalet a umývárny se provádí alespoň 1 x denně nebo podle potřeby. 

 Pro pobyt venku je dovoleno využívat pouze školní zahradu (pohyb po zahradě s rouškami). 

při podezření na možné příznaky COVID-19 
 Do MŠ nesmí být přijato dítě s jakýmikoliv příznaky akutního respiračního onemocnění (kašel, 

rýma, zvýšená teplota, zánět v očích apod.) 

                                                           
1 kompletní informace pro MŠ na stránkách MŠMT - http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-
ms-zs-a-ss 
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 Je doporučeno měřit dětem při vstupu teplotu bezkontaktním teploměrem. 

 Pokud by se během dne u dítěte projevily jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, mají 

zaměstnanci školy povinnost takové dítě izolovat od ostatních dětí a neprodleně kontaktovat 

zákonného zástupce. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. 

 

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování 
 Zatím nemáme informaci, v jakém režimu bude fungovat školní jídelna. Dle nařízení je možné 

aplikovat jednu z následujících možností: 

 školní stravování - v běžné podobě, jako dosud (ještě nemáme informace z jídelny) 

 školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce a provede se dezinfekce rukou. 

 Pokrmy či balíčky vydává pouze personál školy, včetně čistých příborů, děti si samy jídlo ani pití 

nenabírají a neberou si samy ani příbory. 

 Při přípravě učitelky dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická opatření. 

Základní pravidla pro provádění úklidu 
 Před znovuotevřením MŠ bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 

 Pro čištění a dezinfekci se budou používat prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou. 

 Při dezinfekci (ředění dezinfekce, doba expozice apod.) prostor se bude postupovat dle 

doporučení výrobce dezinfekce. 

 Častěji (několikrát denně) se budou dezinfikovat vodovodní baterie, toalety, kliky, stoly, 

pomůcky apod. 

Osoby s rizikovými faktory 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic. 

3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév (např. hypertenze). 

4. Porucha imunitního systému. 

5. Těžká obezita. 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin. 

8. Onemocnění jater. 

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 nimi 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 MŠ s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy, předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možno 

podepsat před vstupem do školy: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 

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

horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 
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Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. 

Čestné prohlášení 
 v příloze 

V Okrouhlici 3. 5. 2020 Hana Belingerová, ředitelka 

 

 

 


