
INFORMACE O OBNOVENÍ A PODMÍNKÁCH PROVOZU

MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČÁSLAVICÍCH DO KONCE ŠKOLNÍHO

ROKU 2019/2020 

Zahájení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy bude zahájen dne 11. 5. 2020 od 6.00 – 15. 30 hod.

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, dušnost, kašel, náhlá 

ztráta chuti a čichu) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví.

Cesta do mateřské školy a z     mateřské školy

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 (rouška, ústenka, šátek, šál)

- dodržování odstupů 2 metry (nevztahuje se na doprovod dítěte/ členy domácnosti)

Příchod do mateřské školy a pohyb před mateřskou školou

- před mateřskou školou dodržujte odstupy 2 metry 

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 
nosu

- u dveří mateřské školy je nutné zazvonit, pracovnice MŠ odemkne a dítě 
s doprovodem vejde do budovy školy

V     prostorách mateřské školy

- po příchodu do mateřské školy, doprovod dítěte použije připravenou dezinfekci, která 
je umístěna u vstupních dveří

- doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a po 
nezbytně nutnou dobu

- neprodleně po přezutí a převlečení dítě vejde nejprve do umývárny, kde si důkladně 
(20 – 30 sekund) umyje ruce tekoucí vodou a tekutým mýdlem, použije jednorázové 
papírové ručníky a vejde do třídy



- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, 
dětem zákonný zástupce připraví do skříňky v šatně minimálně 2 roušky, které budou 
uloženy v označeném sáčku

- při vyzvedávání dětí postupujte stejným způsobem – zazvoňte, vyčkejte na příchod 
pracovnice mateřské školy, použijte dezinfekci a v co nejkratší době opusťte s dítětem 
budovu mateřské školy 

- aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné strávit velkou část dne venku

- pro úklid školy je zajištěno dostatečné množství dezinfekce 

- toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 
papírovými ručníky

- úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně

- ve třídě je často větráno

- dezinfekce povrchů a předmětů je prováděna několikrát denně (kliky dveří, spínače 
světla, velké plastové kostky apod.)

Do mateřské školy nesmí vstoupit dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID–19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 
čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).

Při podezření na možné příznaky COVID–19

Pokud se u dítěte projeví některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěno do 
samostatné místnosti a zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován a ihned dítě vyzvedne.
O podezření bude informována spádová hygienická stanice.

Pokud se projeví příznaky nemoci u zaměstnance školy, školu opustí v nejkratším možném 
čase s použitím roušky.

 

Školní stravování

Školní stravování je pro děti zajištěno v běžné podobě, včetně dodržování základních 
hygienických pravidel. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Je 
zajištěný pravidelný pitný režim a v obvyklých intervalech přesnídávka, oběd a svačina.

Úklid prostor mateřské školy

- před znovuotevřením školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor

- je zajištěna  zvýšená frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou

- pro dezinfekci a čištění se používají dezinfekční prostředky s virucidní aktivitou



- zvýšená pozornost je věnována dezinfekci stolů, stolků a povrchů (kliky, spínače 
světla, vodovodní baterie, klávesnice, hry a hračky, stavebnice velké a malé, 
didaktické pomůcky, podlahy používaných prostor, umývarny a toalety).

- po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid

- jsou zajištěny nádoby na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné 
jednorázové pytle)


