
Mimořádné opatření Mateřské školy Na Okraji k provozu školy 

od 25.5. do 30.6.2020 
 

vydávám mimořádné opatření v souvislosti s ochranou dětí a zaměstnanců a v souvislosti s prevencí nebezpečí 

vzniku a rozšíření onemocnění Covid 19, způsobené novým koronavirem Sars-CoV-2 

 

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020 

 

na základě dohody se zřizovatelem a rozhodnutí ředitelky mateřské školy MŠ Na Okraji se znovu otevře 

dne 25.5.2020. 

 

vzhledem k  hygienickým, prostorovým a personálním možnostem nastavuji podmínky pro provoz takto: 

veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v neměnných skupinách, vyjma pobytu na zahradě 

Provoz mateřské školy – změněn:   7.00 – 17.00 hodin 

V provozu jen 4 třídy 

1. Třída Červený domeček  7.00 – 17.00 

2. Třída Zelený domeček  7.00 – 17.00 

3. Třída Žlutý domeček  7.00 – 17.00 

4. Třída Modrý domeček  7.00 – 17.00 

5. Třída Oranžový domeček -  uzavřena, děti rozmístěny do ostatních tříd 

Příchod 7.00 – 8.30, odchod po obědě 12.30 – 13.00, odpoledne 15.00 – 17.00  

Do šaten vstupujte jednotlivě, maximálně dvě rodiny. K největšímu shromáždění lidí dochází 

v prostorách šaten vždy krátce před 8.30. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali 

čas tak, abychom společně takovému shromažďování předcházeli a tím dodrželi čas příchodu 

do 8.30 hod. 

Upozornění: pozdější příchody nebo odchody mimo tuto dobu nebudou možné z důvodu 

dezinfikování prostor. 

 

Příchod a odchod z mateřské školy 

Na děti a doprovod vztahují aktuální obecná pravidla chování stanovená v souladu s krizovými 

/zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržování odstupů nejméně 2m/. 

 

V prostorách mateřské školy 

Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy 

pouze po nezbytně nutnou dobu. Zejména po předání a vyzvednutí prostory MŠ vždy ihned 

opustí. 

 

Hned po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoby dítěte vydezinfikují ruce.  

 

Při příchodu bude u hlavního vchodu prováděn ranní filtr s měřením teploty dětí. 

Předávání dětí probíhá u dveří třídy event. na zahradě u jejího vchodu /brány/. Přístup do 

ostatních prostor školy není rodičům povolen. 

 

Děti po přezutí a převlečení v šatně, po předání učitelce do třídy, si umyjí ruce vodou a tekutým 

mýdlem. 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy (včetně zahrady) nemusí nosit 

roušky. 

 



Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní. 

 

Hygienická opatření 

Umývárny u toalet jsou vybaveny tekoucí vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. 

Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a 

důkladný úklid a dezinfekci MŠ. 

Čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude 

prováděna také dezinfekce toalet a umýváren.  

Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá 

zvláště velký počet lidí (např. videozvonky, kliky dveří, zábradlí, spínače světla).  

Pracovnice MŠ mají k dispozici jednorázové rukavice potřebné při dopomoci s osobní hygienou 

dětí, při úklidu, přípravě jídla, likvidaci odpadů. 

U vchodu je zajištěna dezinfekce rukou /stojan s aplikátorem dezinfekčního prostředku/. 

Škola je vybavena bezdotykovým teploměrem. 

 

Stravování 

bude probíhat ve třídách v běžné podobě s tím rozdílem, že: 

děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Vydává 

personál. 

Pitný režim – vybavte děti podepsanou, a značkou opatřenou lahvičkou a batohem, na její 

přenášení domů 
 

Epidemiologická opatření 

Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 /zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest/.  

Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé, to znamená bez jakýchkoliv příznaků 

nemoci. Zejména respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka 

a to i samostatně, nejen v kombinaci. 
 

U dětí bude prováděn ranní filtr (měření teploty bezdotykovým teploměrem, sledování příznaků 

nemoci). 

Při podezření, bude měření teploty a sledování zdravotního stavu, i během dne. 
 

Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením 

lékaře. 
 

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

samostatné místnosti, vybaveno rouškou a bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě 

neprodleně vyzvedne. A dále bude postupováno dle pokynů v Metodice MŠMT. 

Pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé, a že může 

do kolektivu. 
 

Pokud se příznaky objeví v průběhu práce u zaměstnance, školu opustí v nejkratším možném 

čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Další postup je obdobný, jako u výše 

uvedeného dítěte.  
 

Pro případnou potřebu bude dítě mít podepsanou náhradní 1 roušku, uloženou v sáčku 

vloženém do kapsy šatnového pytle. 

  



 

Čestné prohlášení 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, ve kterém 

prohlašuje a podpisem potvrzuje: 

- že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

- že se seznámil s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto 

rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

 

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) 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše, 

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte 

v mateřské škole s tímto vědomím.  

 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy 

umožněn. 

Prohlášení je přílohou tohoto dokumentu o podmínkách obnovení provozu školy. 

 

V případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu může ředitelka školy 

provoz mateřské školy zkrátit nebo omezit.  

V Praze dne: 14.5. 2020      Lenka Bártová 

         ředitelka školy 


