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Základní pravidla ochrany zdraví při obnoveném provozu  

mateřské školy do konce školního roku 2019/2020 

 

Tato zjednodušená pravidla vycházejí z dokumentu MŠMT, jehož celé znění najdete na našich 

stránkách. Jeho součástí je také Čestné prohlášení pro rodiče. 

 

1. Cesta do školky a ze školky a pohyb před školkou 

Při cestě do školy a ze školky platí pro všechny obecná pravidla: 

• Zakrytí nosu a úst rouškou 

• Rozestupy 2 metry (mimo členů rodiny) 

• Minimalizovat shromažďování před školkou 

 

2. V prostorách školky 

• Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit 

venku v areálu  

• Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to po nezbytně nutnou 

dobu (předání, vyzvednutí) 

• Děti a pedagogičtí zaměstnanci (dále jen PP) školky nemusí nosit roušky v prostorách školky  

• Pro pobyt venku je určen areál MŠ, při pobytu se skupiny dětí střídají 

• Úklid a dezinfekce prostor probíhá každý den 

• Rukavice pro PP jsou nutné jen v případě dopomoci s osobní hygienou a při přípravě jídla 

• Zajistit časté větrání 

• Důkladné čištění a dezinfekce všech povrchů – kliky, madla, vypínače, stoly, židle….. 

 

3. Ve třídě 

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

teplou vodou, pak použít dezinfekci na ruce 

 

4. Podezření na příznaky Covid-19 

• Nikdo s příznaky nemoci Covid-19 (infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, rýma a kašel, 

ztráta chuti a čichu) NESMÍ do školy vstupovat 

• Pokud by někdo z dětí začal takové příznaky vykazovat, bude umístěn do samostatné 

místnosti a zákonný zástupce (dále jen ZZ) bude vyzván k neodkladnému vyzvednutí 

• Pokud by příznaky vykazoval někdo z dospělých, okamžitě opustí školu 

 

5. Školní stravování bude poskytováno za těchto podmínek: 

• Před jídlem si každé dítě umyje ruce mýdlem a vodou 

• Děti si samy nenabírají jídlo, pití ani přípory 



• Všichni dodržují zvýšenou měrou hygienická pravidla 

 

6. Rizikové faktory 

• MZD stanovilo tyto rizikové faktory: 

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

 Chronické onemocnění plic s dlouhodobou farmakologickou léčbou 

 Onemocnění srdce s dlouhodobou farmakologickou léčbou 

 Poruchy imunitního systému – imunosupresivní léčba, protinádorová léčba, po 

transplantaci orgánů a kostní dřeně 

 Těžká obezita 

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

 Chronické onemocnění ledvin 

 Onemocnění jater 

 

7. Dítě s rizikovými faktory 

• Do rizikové skupiny spadá dítě či osoba žijící ve společné domácnosti 

• O návratu do školky rozhoduje ZZ, je na něm, aby zvážil míru rizika pro své nemocné dítě 

• Před vstupem dítěte do MŠ odevzdá ZZ podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění 

 

8. Před znovuotevřením školy 

• Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory 

• Škola bude informovat ZZ o provozní době školky a hygienických opatřeních 

• Absolutní zákaz nosit do školky svoje hračky a plyšáky, hrozí případné nebezpečí přenosu 

nákazy 

 

 

Vážení rodiče, toto je zjednodušený výtah z dokumentu, který připravilo MŠMT. V původní, 

nezkrácené verzi, jej najdete na našich stránkách. V případě dotazů pište na skola@hradekususice.cz, 

pokud budeme umět, rádi vám odpovíme ! 

 


