
Mateřská škola Zubří, Sídliště 6.května 1109, okres Vsetín 

 

Provozní pravidla pro mateřskou školu při znovuotevření školy po dobu trvání 

potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení 

 

Mateřská škola zahájí provoz 25.5.2020 ( pro přihlášené děti) 

 

Příchod k mateřské škole 

• Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

• Před školou dodržovat odstupy 2m v souladu s mimořádným opatřením 

(není nutné u doprovodu dítěte členů společné domácnosti) 

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost 

zakrytí úst i nosu 

 

V prostorách mateřské školy  

 

• Při vstupu do prostor mateřské školy jsou umístěny bezdotykové 

dávkovače dezinfekčních prostředků – povinnost všech 

vstupujících dezinfikovat ruce  - jak dospělých, tak dětí !!! 

• Většina činností a aktivit s dětmi bude organizována dle možností na školní 

zahradě nebo v areálu školy. Zde se podle možností střídají nebo budou 

v oddělených prostorech ve skupinách – na jednotlivých pískovištích 

předem určených. Při odchodu ze zahrady – dezinfekce rukou dětí i 

pedagogických pracovníků. Po převlečení a před každým jídlem – opět 

dezinfekce rukou dětí i pracovníků školy 

• Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce (nos, 

ústa) a to po nezbytně nutnou dobu ( předání , vyzvednutí) 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách 

školy nosit nemusí! Je ale na každém z nich, zda ochranný prostředek 

použije nebo ne. 

• Toalety jsou vybaveny tekoucí vodou, děti používají mýdlo s dezinfekční 

přísadou v dávkovačích a používají jednorázové papírové ručníky 

v zásobnících 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně 

• Rukavice pro běžné činnosti nejsou potřebné, pouze při výdeji stravy a 

dopomoci s osobní hygienou, při likvidaci odpadků, samozřejmě ve školní 

jídelně 



• V průběhu dne bude probíhat častější větrání, které je zásadním 

preventivním opatřením – minimálně jednou za hodinu na 5 min. 

• O prováděném úklidu byli informování a poučeni všichni provozní 

zaměstnanci – o hygienických zásadách, průběžném čištění povrchů 

dezinfekčními prostředky, dezinfekcí – povrchů ( kliky dveří, spínače 

světel, klávesnice počítačů, myši počítačů) – se provádí denně, stejně jako 

důkladné čistění všech místností, ve kterých děti, pedagogové a další 

pracovníci školy pobývají. Odpadkové koše musí být alespoň jednou denně 

vyprázdněny. 

• Vstup do mateřské školy pouze v jednorázových návlecích – použité 

návleky vyhodit do koše u vstupu 

 

Stravování 

• Zákaz konzumace vlastního jídla z domova – nedávat dětem nic k jídlu 

z domu, týká se také nápojů (ovoce, sladkosti, svačiny,…) 

• V době trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení se 

nebudou vydávat jídla do jídlonosičů 

 

Ve třídě 

•  Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý umýt ruce mýdlem 

s dezinfekční přísadou – mytí probíhá aspoň 20 – 30 sekund 

• Žádné dítě ani pracovník školy s příznaky infekce dýchacích cest, 

které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 _ -  zvýšená 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest – NESMÍ DO ŠKOLY 

 

• Dětem bude měřena teplota bezdotykovým teploměrem 

 

• Zákaz nošení plyšových a jakýchkoli hraček z domova 

 

• Při prvním vstupu do MŠ po znovuotevření – povinnost předání 

vyplněného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 

onemocnění dítěte, poté každých čtrnáct dnů – opět nové čestné 

prohlášení ( je možné stažení z webu mateřské školy) 

 

• Při tvrzení zákonných zástupců o alergických příznacích dítěte ( že 

se nejedná o infekční příznaky) – kašel, rýma, … je nutné doložení 

potvrzení lékaře o uznání alergií 

 

• Pokud dítě patří do rizikové skupiny ( dle informací na čestném 

prohlášení) – prosíme zákonné zástupce o zvážení rozhodnutí o 

účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím ( myslete hlavně 

na starší osoby žijící ve společné domácnosti s dítětem) 



 

• Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a 

neodevzdá – nebude dítěti umožněn vstup do mateřské školy 

 

 

V Zubří 12.05.2020                                               ………………………………………… 

                                                                                  ředitelka školy 

 


