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DODATEK ŠKOLNÍHO (PROVOZNÍHO) ŘÁDU 

Dítě může do mateřské školy nastoupit pouze při splnění následujících podmínek: 

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné 

domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.  

Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny (nedávat hračky a věci 

do úst, správné mytí rukou, kýchání atd.) a připraví ho přiměřeně jeho věku na upravené podmínky ve 

škole. 

  

Příchod do mateřské školy 

Dítě je přiváděno, pokud možno, jednou dospělou osobou (dále doprovod). Doprovod má mít 

roušku/ústenku a v areálu budovy školy se zdržuje nejkratší nutnou dobu. 

Současně se nedoporučuje shromažďování osob před školou. Je doporučeno dodržovat odstupy 2 metry 

v souladu s aktuálními krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu 

dítěte/členů společné domácnosti).  

V prostorách mateřské školy 

Ze strany vedení mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti větší 

než obvyklou část dne venku.  

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby 

nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být rouška ponechána.  

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě 

jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.  

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), 

přičemž bude brán ohled na počasí apod.   

Neprodleně po přezutí, převlečení a před příchodem do koupelen si musí každý důkladně (doporučená 

doba trvání je 20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a následně lze použít dezinfekci. 

Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou 

za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.  

Lůžkoviny se musí denně větrat. Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Učitelky budou 

dohlížet na správné mytí rukou. 

Hračky budou dle potřeby dezinfikovány, případně bude redukováno jejich množství.   
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Hygienická specifika 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) 

nesmí do školy vstoupit.  

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření  

se informuje spádová hygienická stanice, dle platného nařízení hygienické stanice.  

Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou 

pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.  

Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti 

nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného zaměstnance školy.  

V areálu mateřské školy jsou povoleny nezbytné návštěvy a pobyt cizích osob (dodavatelé, opraváři, 

úřední osoby, atd.). 

 

Provozní informace 

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního 

plánu (průběžná a častá dezinfekce povrchů, madel, klik). 

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů  

ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.).   

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd.  

Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který (dle aktuální situace) může být 

vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi.  

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu. 

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla.   

 

 

Dodatek ke školnímu řádu je platný do odvolání a vždy podléhá aktuálním nařízením MŠMT  

a Hygienickými nařízeními. Nabývá účinnosti od 1. 9. 2020. 

 

V Přerově 24. 8. 2020        Mgr. Michaela Hučínová 

ředitelka školy 

 

 

         


