
 

 

Mimořádná opatření pro pobyt dětí v mateřské škole 
 

vypracovaná na základě metodiky MŠMT pro Provoz mateřských škol v období do konce školního  
roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020 pro znovuotevření Mateřské školy V Zápolí a odloučeného  
 pracoviště Na Lánech v pondělí dne 25. 05. 2020 za zpřísněných hygienických opatření: 

 
Hygienická a epidemiologická opatření  

 
Při cestě do školy a ze školy, v jejich vstupních prostorách (chodba, schodiště, šatna), tak i ve venkovních 
prostorách mateřské školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména: 

 
 Do mateřské školy budou moci nastoupit děti hlavně pracujících rodičů.  

 
 Děti ani doprovod nesmí vstoupit s příznaky infekce dýchacích cest a akutních zdravotních potíží 

(např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti apod.) Pokud má dítě alergický kašel 
či alergickou rýmu, zákonný zástupce doloží potvrzením lékaře. 
 

 Pokud bude dítě vykazovat některý z možných výše uvedených příznaků,  bude umístěno do izolace 
a zákonný zástupce je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout. O podezření budeme informovat 
spádovou hygienickou stanici. 
 

 Před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu podle aktuálně platného vládního.  
 

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

 Pro doprovod bude při vstupu (hned za dveřmi) k dispozici dezinfekce rukou, kterou je nutné po 
příchodu použít.  
 

 Při vstupu do budovy (zahrady) budeme provádět ranní filtr (kontrola zdravotního stavu) 
 

 Doprovázející osoba se vždy v mateřské škole pohybuje v roušce po nezbytně nutnou dobu a prosíme 
rodiče, aby určili oprávněnou osobu doprovázející dítě, aby nedocházelo ke střídání mnoha osob 
v budově MŠ.  

 
 Neprodleně po přezutí a převlečení (v každé šatně budou maximálně 4 osoby) si musí každé dítě před 

vstupem do třídy důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem s použitím 
papírových ručníků. 
 

 Děti si během mimořádného opatření nebudou čistit zuby. 
 

 Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
 

 Z domova budou mít děti k dispozici dvě podepsané roušky pro případ náhlého výskytu onemocnění 
ve škole a igelitové sáčky s označením čisté a použité a tyto předají s čestným prohlášení a současně 
si každé dítě donese 1 balík vlhčených papírových ubrousků. 
 
 

 
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

 



 Před plánovaným znovuotevřením mateřské školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce 
všech prostor a následně bude prováděna několikrát denně řádná dezinfekce všech prostor, 
předmětů a ploch s důrazem na místa dotyku rukou. 
 

 Rukavice pro běžné činnosti učitelek nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní 
hygienou dětí, při přípravě jídel a likvidace odpadů. 
 
 

Organizace vzdělávání 
 

 Provoz školy bude organizován tak, aby se omezil kontakt dětí mezi třídami. 
 

 Vzhledem k úpravám nároků na organizaci předškolního vzdělávání, nemusí vzdělávání probíhat ve 
třídě, do které bylo dítě přijato, a není zaručena ani přítomnost konkrétních učitelek.  
 

 Vzdělávací činnosti budou co nejvíce přeneseny ven, do areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá pouze 
zahrada MŠ, kde se dle místních podmínek dané třídy (skupiny) dětí intervalově střídají, nebo je 
určený oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.  
 

 Docházka do MŠ je do konce školního roku dobrovolná, není nutné plnit povinnou předškolní 
docházku 
 
 

Stravování 
 

 Bude probíhat v běžné podobě za zpřísněných hygienických pravidel. 
 

 Před stravováním si každé dítě umyje ruce. 
 

 Pokrmy vydává personál. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 
 

 Pitný režim bude zajištěn průběžně jednorázovými kelímky. Pítka nebudou v provozu. 
 

 Je zakázáno nosit jakékoliv vlastní potraviny 
 

 

Před prvním vstupem do mateřské školy je třeba zvážit, zda v rodině nejsou osoby s rizikovými 
faktory a rodiče jsou povinni donést podepsané čestné prohlášení – ke stažení zde 

 
Pokud zákonný zástupce tento dokument při nástupu nepřinese podepsaný, nebude, dle pokynů MŠMT, 

dítěti vstup do mateřské školy umožněn. 
 

https://www.msvzapoli.cz/docs/mimoradna_opatreni_pro_pobyt_deti_v_MS_cestne_prohlaseni.pdf

