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INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ 

 

 ORGANIZACI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Informace o obnovení provozu mateřské školy a jejích podmínkách do konce 

školního roku 2019/2020 

 

Datum: Nemile, 5.5.2020 

Č.J. ZŠN 75/2020                                       

 

Dne 25.5.2020 bude obnoven provoz MŠ Nemile. Provoz MŠ bude od 6:45 do 15:30 hodin. 

 

V době od 25.5.2020 do konce školního roku budou z přihlášených dětí vytvořeny skupiny 

po max. 15 os/skup.  

 

Podmínkou pro možnost zařazení dítěte do skupiny je: 

1. Podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění (a seznámení) – viz příloha.  

2. Podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců o tom, že není v rodině nařízena 

karanténa.  

3. Nahlášení docházky dítěte v termínu do 18.5.2020 na email: zs.nemile@email.cz 

 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy 
umožněn.  
  

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále 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. 

Dle pokynů vydaných MŠMT dne 30.4.2020 a 2.5.2020 je nutné po dobu trvání potřeby 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení dodržovat následující základní provozní 

podmínky MŠ. 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A PROVOZ ŠKOLY 

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

Uživatel
Text napsaný psacím strojem

Uživatel
Přeškrtnutí

Uživatel
Přeškrtnutí

Uživatel
Text napsaný psacím strojem
na email: reditel.nemile@email.cz
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Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména:  

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

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti  

 

2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou   

• Pro všechny osoby nacházející se na pozemku školy a před budovou školy platí 
povinnost zakrytí úst a nosu. 

• Po vstupu na pozemek školy bude každá doprovázející osoba dítěte dodržovat odstup 2 
metry od ostatních osob v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není 
nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

• Zaměstnanec pověřený ředitelkou školy bude vpouštět do budovy příchozí osoby tak, 
aby byly dodrženy podmínky o bezpečném rozestupu 2 m. Čipy pro vstup do budovy 
nebude možné použít.  

• Před vstupem do budovy si každá osoba doprovázející dítě vydesinfikuje ruce gelem 
připraveným u vstupních dveří (aplikace 2-3 ml gelu a vzájemným třením obou rukou 
po dobu 20-30 sekund do úplného zaschnutí přípravku). 

• Dítěti ruce vydesinfikuje hned u vstupních dveří do budovy ředitelkou školy pověřený 
pracovník (bude použit roztok s virucidním účinkem). 

• U vstupních dveří do budovy bude proveden ranní filtr. Dítěti i doprovázející osobě 
bude pověřeným pracovníkem školy změřena tělesná teplota bezdotykovým 
teploměrem. Bude-li u osoby zjištěna teplota  37,0 °C a výše, nebude jí umožněno 
vstoupit do vnitřních prostor budovy (týká se dítěte i doprovázející osoby). V případě, 
že dítě bude vykazovat známky virového infekčního onemocnění (rýma, kašel či jiný 
příznak infekce dýchacích cest), bude postup stejný- nebude mu umožněno se v daný 
den zúčastnit vzdělávání v MŠ.  

• Kromě zákonných zástupců a osob písemně pověřených vyzvedáváním dětí nebude 
žádné jiné osobě umožněn vstup do budovy školy. 

 

3. Pohyb v prostorách mateřské školy  
 
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 

nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  

• Dítě předává doprovázející osoba přímo pedagogovi. 

•  Je přísně zakázán vstup doprovázející osoby do společných prostor (třídy, jídelny, 
umývárny atd). 

• Bezprostředně po přezutí a převlečení si dítě umyje ruce tekutým mýdlem pod proudem 
pitné vody, mytí trvá 20-30 sekund (pod dohledem osoby pověřené ředitelkou školy). 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.  
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4. Pobyt venku 
 

• Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, a za podmínky, že se 
skupiny dětí pohybují tak, aby byly od sebe po celou dobu v dostatečně velké 
vzdálenosti -  každá skupina bude organizovat činnosti v jiné části zahrady.  

 

 

5. Podezření na možné příznaky COVID – 19 (v průběhu dne) 

• Pokud dítě v průběhu dne vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno 
do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte. O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. 
Ostatním dětem ze skupiny pak bude změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, nebo budou umístěny do jiné místnosti, dokud nebude znám zdravotní stav 
indisponovaného dítěte. 

• 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.  

 

6. Pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování  
 
Dle místních prostorových podmínek, množství přihlášených dětí a personálu je možné zvažovat 
jednu z následujících možností:  

• Školní stravování – v běžné podobě.  

• Školní stravování – studené balíčky při zajištění níže uvedených pravidel.  
V současnou chvíli je dohodnuté stravování „v běžné podobě“. V případě, že nebude možno 
z organizačních důvodů zajistit běžnou podobu školního stravování, přistoupíme k variantě 
studených balíčků.  
 
DŮLEŽITÁ PRAVIDLA týkající se stravování dětí:  

• Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  

• Pokrmy či balíčky vydává pouze personál ŠJ včetně čistých příborů. 

•  Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.  

• Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná 
hygienická pravidla (např. při přípravě i vydávání jídla používá kuchařka 
rukavice). 
 
 

7. Základní pravidla pro provádění úklidu 
 

• Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 
prostor, desinfekce hraček. Plyšové a látkové hračky budou dočasně uschovány a pro 
děti nepřístupné.  

• Je zakázáno nošení hraček z domu.  
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• Každý den provozu MŠ bude frekvence dezinfekce ploch zvýšená (s důrazem na místa 
dotyku rukou).  

• Několikrát denně budou umývány hrnečky dětí.  

• Pro čištění a dezinfekci se použijí dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 
virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního 
prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).  

• Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem uvedeným na 
etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení bude dezinfekce 
zopakována.  

• Zvýšená pozornost bude každý den věnována také dezinfekci  stolů, stolečků a 
povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, 
telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu 
platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 

 

 

8. Kontrola dodržování pravidel 
 

Důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu dětí ve 
škole bude denně kontrolováno ředitelkou školy. 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Ředitelka ZŠ a MŠ Nemile 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA:  

1. Příloha – čestné prohlášení - bezinfekčnost 

2. Příloha – čestné prohlášení- karanténa 
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