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Provozní podmínky mateřské školy v souvislosti s přítomností dětí ve školním roce 2020 / 2021 

od 10.5.2021 do odvolání 

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 

Provoz mateřské školy 

• Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 5:45 do 16.15 hodin od pondělí 

10.května 2021 pro všechny děti bez povinnosti jejich testování 

• Provoz mateřské školy bude rozdělen dle pavilonů takto: 

o Otevírací a zavírací třída v 1.pavilonu (Sluníčka a Muchomůrky) bude třída Sluníček 

o Otevírací třída v 2.pavilonu (Žabičky a Berušky) bude třída Barušek a zavírací třída 

v 2.pavilonu (Žabičky a Berušky) bude třída Žabiček 

• V případě sportovních činností v mateřských školách se nadále nic nemění a jsou povoleny 

uvnitř i venku 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků k zakrytí úst 

a nosu s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky, které se mění oproti 

současnému stavu tak, že 

o je povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu všech ostatních veřejně 

přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti 

alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 

domácnosti, 

o to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný 

prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry, 

o při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti 

nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale doporučujeme 

při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob, 

o o povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov (včetně škol se 

současnými výjimkami) se nemění. 

 

Epidemiologická opatření 

• Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to 

takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném 

mimořádném opatření MZd a to včetně zaměstnanců. Na děti do dvou let a děti zapsané 

v mateřské škole Pastelka se tato povinnost nevztahuje. 

• Do školy zároveň nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti 

a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu, trpí bolestí 

hlavy, vyrážkou a dalšími známými příznaky, nebudou za žádných okolností do mateřské 

školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží 

aktuálním potvrzením od lékaře. Další příznaky naleznete v dokumentu na webových 

stránkách školky. 

• Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků během dne, bude umístěno do 

samostatné místnosti pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) a bude kontaktován 
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zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dále bude zároveň kontaktována spádová 

hygienická stanice. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí 

zákonným zástupcem v případě dítěte. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo 

na zahradu MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od 

lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu. 

• Doprovázet dítě by měla jen jedna osoba, Doprovázející osoba se bude v prostorách 

mateřské školy pohybovat vždy se zakrytými ústy a nosem dle platného nařízení , a to 

vždy pouze po nezbytně nutnou dobu,! Prostory MŠ vždy ihned opustí a nebude se zdržovat 

ani v prostoru před mateřskou školou 

• Doprovázející osoby budou dbát o to, aby při cestě do MŠ, v areálu MŠ a především před 

vchodem a testovací místností nedocházelo ke shromažďování lidí. Budou dodržovat 

odstupy nejméně 2 metry. 

 

V prostorách mateřské školy 

  

• U vstupu do budovy školy, v každé učebně/ hygienickém zařízení,  jsou k dispozici 

prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. 

• Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vždy vydezinfikuje ruce.  

• Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), 

ostatní počkají venku. Dodržujte rozestupy 2 metry. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby 

si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli. 

• Mateřská škola se zcela uzavírá v 8,00 hodin. 

• Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. 

• MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly. 

 

Ve třídě 

 

• Hned po tom, co dítě vstoupí do třídy MŠ, si musí dle doporučení MŠMT důkladně (20-30 

sekund) umýt ruce vodou a mýdlem a poté si musí ruce vydesinfikovat (dle pokynů učitelky 

MŠ) 

• Do MŠ nebude možné nosit žádné hračky dítěte popř. jiné předměty a to ani na spaní. 

 

Hygienická opatření 

 

• Dezinfekční prostředek na ruce s virucidním účinkem.  

• Dezinfekční přípravek na plošnou a povrchovou dezinfekci s virucidním účinkem s 

rozprašovačem.  

• Jednorázové papírové utěrky pro případ, že by bylo nutné uklidit rozlité tekutiny atp.  

• Jednorázové rukavice pro osoby nakládající s odpadem 

 

 

        Prostory školky: 

• Větší část dne budou děti trávit venku v areálu školy (v případě, že to venkovní podmínky 

dovolí- myslete na to prosím především při výbavě dítěte. Déšť nepatří mezi podmínky, za 

kterých by byl pobyt venku rušen). 

• Děti budou vedeny k důkladnému a častému mytí a desinfikování rukou. Budou používat 

jednorázové papírové ručníky. 

• Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. 
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• Provozní pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických 

zásad a důkladný úklid MŠ. 

• Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou 

denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.  

• Několikrát denně provedou provozní pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které 

používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, 

videozvonky).  

• Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, 

při přípravě jídla, při úklidu a likvidaci odpadů (koše vybaveny pytlem). 

 

Stravování 

• Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě. 

• Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků.  

• Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce a provede desinfekci. 

• Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školního stravování (kuchařky). Budou mít zakrytá 

ústa a nos a budou mít jednorázové rukavice.  

 

 

V Krupce, 5.5. 2021 

 

 

 

Veronika Helebrantová       Mgr. Tomáš Liška, MBA 

zástupkyně ředitele pro MŠ           ředitel školy 

 


