
OZNÁMENÍ RODIČŮM

Vážení rodiče,
vzhledem  k  současné  situaci,  související  s  pandemií  onemocnění  COVID-19  způsobené
novým koronavirem SARS-COV-2,  si  VÁS  DOVOLUJEME UPOZORNIT NA PŘÍSNÁ
PRAVIDLA, KTERÝMI SE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘÍDÍ.

ŽÁDÁME VÁS,  ABYSTE TATO  PRAVIDLA RESPEKTOVALI,  RESPEKTOVÁNÍM  A
DORŽOVÁNÍM TĚCHTO PRAVIDEL CHRÁNÍTE NEJEN SVÉ DĚTI, ALE TAKÉ SEBE
A  V  NEPOSLEDNÍ  ŘADĚ  I  NÁS  PEDAGOGICKÉ  PRACOVNÍKY  A  PROVOZNÍ
PERSONÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY.

V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE SE MAXIMÁLNĚ SNAŽÍME, ABY NEDOCHÁZELO K
PŘENOSU JAKÉHOKOLI INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A V RÁMCI ONEMOCNĚNÍ
COVID-19  JEŠTĚ  VÍCE  ZPŘÍSŇUJEME  PRAVIDLA   HYGIENY,  VČETNĚ
DŮLEŽITÉHO PRVKU NÁCVIKU HYGIENICKÉHO MYTÍ RUKOU U DĚTÍ.

Úvod
Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky Mateřské školy Na Chodovci, po
dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Pravidla  stanoví  ty  provozní  podmínky,  které  se  liší  (jsou  stanoveny  nad  rámec)  od
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších
předpisů.

Provozní doba mateřské školy je z personálních důvodů omezena na dobu od 7:30h.  do  
16:00 h.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
1. rodič/doprovod dítěte,  přichází s dítětem ke školce tak, aby se minimalizovalo velké
shromažďování osob před školkou. Pokud rodič uvidí, že je před školkou zástup čekajících
rodičů  s  dětmi  čekajících  na  příjem –  ranní  filtr,  dodržuje  povinné  2  metrové  odstupy v
souladu  s  krizovými  nebo  mimořádnými  opatřeními.  V  personálních  silách  školky  není
možnost zajištění organizace osob před MŠ.
2. Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu,
vč. dětí.

Předávání  dětí do mateřské školy, vyzvedávání dětí z mateřské školy a ranní filtr
1. Při prvním nástupu do mateřské školy rodič odevzdá pověřené pracovnici vyplněné
prohlášení  2  v  1  a  to:  "Čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního
onemocnění za posledních 14 dní (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota,horečka, ztráta chuti,
čichu" a „Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.“
2. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské
školy umožněn.
3. U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno  
alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického
původu.
4. Předávání dětí bude probíhat mimo hlavní prostory MŠ a to před vstupními dveřmi
zadního vchodu do objektu/přes zahradu. Odpoledne, pokud budou děti venku, si zákonný



zástupce vyzvedne dítě na školní zahradě.
5. Vstupní hlavní branka bude po dobu příchodu (7:30-8:30) a odchodu (14:30-16:00)
trvale otevřena bez záklopky. Dezinfekce kliky u branky se záklopkou bude ošetřena jednou
denně. Ostatní kliky objektu průběžně.
6. Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací,  
že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
7. Ranní filtr: před vstupem do budovy, při  předání dítěte,  bude pracovnicí MŠ dítěti
kontrolně  měřena  teplota  bezdotykovým  teploměrem.  Poté  pracovnice  dítě  převezme  a
doprovodí ho k převlečení.  Dítě se převléká samo, v případě nutné potřeby mu dopomůže
pracovnice, která bude mít jednorázové ochranné rukavice.
8. Děti,  které  budou při  ranním filtru  vykazovat  jakékoli  symptomy nemoci  (teplota,  
kašel, rýma, bolest hlavy, slabost a apatie) a to i samostatně , nejen v kombinaci, nebudou do
mateřské školy přijaty!
9. Do mateřské školy rovněž nebudou přijaty děti plačící a odmítající se účastnit pobytu  
v mateřské škole.
10. Nikdo s příznamy infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit (tím je  
myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí).
11. Neprodleně po přezutí a převlečení si dítě za pomoci personálu důkladně  (20 až 30
sekund)  umyje  ruce  vodou a  tekutým mýdlem.  Použije  jednorázový  papírový  ručník  pro
bezpečné osušení rukou. po té si dítě ošetří ruce dezinfekčním roztokem.
12. Doprovázející osoba se bude pohybovat v areálu před vstupem do MŠ nebo na školní
zahradě nezbytně nutnou dobu (pouze předání a vyzvednutí dítěte).
13. Dítě nemusí mít během pobytu v matgeřské škole na obličeji jen roušku. Ale je nutné
mít nějakou ochranu. Ochranný kryt nebo roušku. Výběr ochrany necháváme na svobodném
rozhodnutí rodiče. Variace: rodič může pro své dítě zvolit ochranný kryt JUNIOR, který mu
dodá MŠ. Roušku musí mít dítě vlastní.
14. Roušky u zaměstnanců školy: provozní zaměstnanci a pracovnice školní jídelny mají
povinnost nošení roušky, mohou zvolit podle své „rizikovosti“ přes roušku i ochranný kryt.
15. Pedagogové: učitelky ve školce zvolí svoji osobní ochranu obličeje podle zhodnocení
„rizikových faktorů“. Předem informujeme rodiče, že alespoň zpočátku budou mít všechny
učitelky roušky a nejrizikovější osoby i ochranné kryty. 

V prostorách mateřské školy
1. Organizovat budeme aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit
venku v areálu mateřské školy.  Děti  budou v tomto smyslu dobře vybaveny oblečením a
obutím.
2. Skupiny dětí se budou venku intervalově střídat v oddělených částech zahrady.
3. Před  použitím  jakékoli  hračky,  pomůcky,  tříkolky  apod.  si  děti  ošetří  ruce
dezinfekčním gelem, který mateřské škola zajistí.
4. Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat dle provozního řádu školy.
5. Pro pobyt venku bude pro případ použití toalety vymezena jedna toaleta v přízemí
každé budovy. Tyto toalety budou průběžně dezinfikovány.
6. Jednorázové  rukavice pro  běžné  činnosti  nejsou  nutné,  potřebné  jsou  např.  při
dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadu atd.
7. Dezinfekce povrchů a předmětů, které používá zvlášť velký počet personálu, bude
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla), další průběžný úklid probíhá
podle provozního řádu.
8. Důkladné čištění všech místností  ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci
mateřské školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.
9. Časté větrání  je zásadním preventivním faktorem  (minimálně jednou za hodinu po



dobu 5 minut).
10. Odpadkové koše jsou vyprazdňovány podle provozního řádu (alespoň jednou denně)
a jsou chráněny vnitřními PVC pytly; odpad z použitých jednorázových kapesníků musí být
vložen po vyjmutí pytle z koše ještě do dalšího igelitového pytle a po té vhozen do sběrné
nádoby na netříděný odpad.
11. Nově zavádíme koutky pro čištění nosu ("smrkací koutky"), které budou v každé
třídní umývárně u zrcadla. Dítě si zde vyčistí nos, zkontroluje se v zrcadle, zda má čisté i
okolí  nosu  a  vhodí  použitý  jednorázový  kapesník  do  bílého  šlapacího  koše.  V  případě
dopomoci dítěti při čistění nosu venku, může být nápomocen pracovník, vybaven ochrannými
rukavicemi.

Stravování dětí a pitný režim
1. Pití z venkovních pítek nebude v epidemiologické situaci umožněno. 
2. Podávání nápojů v průběhu podávání jídel bude z hrnečků, které se následně myjí v myčce

na vyšší stupeň teploty vody. 
3. Průběžné pití tzv. zajištění pitného režimu během dne bude zajištěno podáváním pití z

jednorázových kelímků.
4. Možnost stravování je buď formou studeného balíčku nebo v běžní podobě. O možnosti

stravování rozhodne vedoucí školní jídelny podle personální situace a množství dětí.
5. Pokrmy nebo balíčky bude vydávat  personál  včetně příborů.  Děti  si  samy jídlo a  pití

nenabírají a neberou si ani příbory.
6. Stravování  dětí  bude  probíhat  v  hygienicky  přísnějším  režimu  (větší  rozestupy  mezi

dětmi, 2 děti u jídelního stolku, předcházející dezinfekce rukou, roušky a ochranné štíty u
personálu školky.

Odpolední odpočinek dětí
1. Při odpočinku děti roušky nemají. 
2. Vzdálenosti jednotlivých lehátek od sebe budou co možná největší.  

Při podezření na možné příznaky COVID-19
1. V případě,  že  se  během  dne  u  dítěte  objeví  známky  respiračního  onemocnění,  bude

neprodleně telefonicky kontaktován rodič,  který je povinen si pro dítě okamžitě (v co
možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet.

2. Dítěti bude změřena teplota a bude umístěno do samostatné místnosti.
3. O podezření z možného podezření na COVID – 19 mateřská škola informuje spádovou

hygienickou stanici.
4. Ostatní děti se pak umísťují do jiné místnosti nebo se přesunou ven s povinným nošením

roušky, dukud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
5. Pokud se u zaměstnance MŠ příznaky objeví v průběhuh práce, školku opustí v nejkratším

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
6. Děti  i  v tomto případě umístíme ven s povinným nošením roušky, dokud není  známý

zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.
7. Okamžitě  kontaktujeme zákonné zástupce všech dětí  o  urychlené vyzvednutí  dítěte  ze

školky.
8. O následném uzavření  či  ponechání  provozu  MŠ rozhoduje  ředitelka  MŠ na  základě

vyjádření hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem.
9. Zákonní zástupci dětí zapsaných v docházce do MŠ v období epedemiologických opatření

budou mít  aktivní  své  mobilní  telefony  pro  naléhavý  kontakt  telefonováním,  SMS či
aplikací LYFLE.



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).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo 
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Vybavení dítěte do mateřské školy v epidemiologickém režimu

1. Batůžek, ve kterém bude mít dítě každý den připraveno:
- pyžamko,
- 2 dětské roušky, každou v jednom igelitovém sáčku s označením ČISTÁ a POUŽITÁ,
- osobní pastelky nebo obdobné kreslící potřeby.

2. Tašku, nejlépe textilní nebo obdobnou – pevnou, v ní si každý den dítě přinese:
- oblečení do školky pro pobyt uvnitř, 
- oblečení na pobyt venku.

3. Hygienické potřeby, které dítě přinese v první den nástupu do mateřské školy
- jednorázové papírové kapesníčky/ubrousky v „krabičce – vytahovací“
- hygienické vlhčené ubrousky

V TOMTO REŽIMU RODIČ DÍTĚ PŘIPRAVÍ KAŽDÝ DEN. Kromě bodu 3.
KAŽDODENNĚ SI BUDE BATŮŽEK A TAŠKU DÍTĚ ODNÁŠET.
V MATEŘSKÉ ŠKOLE NEBUDE NIC ZŮSTÁVAT.

Vážení rodiče,

jedině při dodržení stanovených podmínek provoz v mateřské škole za zpřísněných pravidlech
hygieny společně zvládneme.

Děkujeme vám za součinnost.


