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Mimořádná hygienická pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole po ukončení 

nouzového stavu 

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 včetně odloučeného pracoviště Henčlov, Zakladatelů 9 je 

na základě rozhodnutí Krizového štábu města Přerova ze dne 4. 5. 2020 znovuotevřena pro 

děti od pondělí 18. května 2020. Podmínky provozu jsou dány metodickým doporučením 

MŠMT ze dne 30. 4. 2020, dále budou nastavena zvýšená hygienická pravidla provozu, při 

nichž vychází škola z doporučení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci k prevenci šíření onemocnění COVID-19 ze dne 27. 4. 2020. 

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v běžném režimu, tj. do maximálního počtu 

24 dětí na třídách, otevřeny budou 4 třídy v budově U tenisu a 1 třída v budově Henčlov.  

Návrat dítěte do mateřské školy je podmíněn předáním podepsaného Čestného prohlášení 

k ochraně rizikových skupin osob a Souhlasem s podmínkami mateřské školy.  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy 

umožněn.  

Rozhodnutím MŠMT odpadá nošení roušek dětí při pobytu v mateřské škole.  

Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, 

kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, 

umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, a to například 

zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek. Zaměstnanci mohou být vybaveni buď 

rouškami nebo ochranným štítem nebo nebudou používat žádný z ochranných prostředků. 

Záleží na osobním zvážení každého zaměstnance školy. Každému zaměstnanci školy je při 

příchodu měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem.   

Zaměstnanci, zákonní zástupci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými 

opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy dále blíže specifikovanými.  

 

ORGANIZACE PROVOZU 

Předávání dětí 

• Před vstupem do budovy na vyznačeném místě bude umístěn stojan s dezinfekcí, 

každý příchozí je povinen před vstupem do budovy provést dezinfekci rukou 

dezinfekčním přípravkem sobě i dítěti. V Henčlově bude dezinfekci rukou provádět 

pověřená osoba hned při vstupních dveřích.  



• Organizace společného ranního scházení a rozcházení v jedné třídě bude až do konce 

června zrušena. Děti se budou scházet a rozcházet vždy ve své třídě, aby nepřicházeli 

do vzájemného styku s dětmi druhých tříd při žádných činnostech.  

• Ve vstupních chodbách vedoucích k šatnám jsou na podlaze označeny zóny vzdálené 

od sebe 2 metry, žádáme zákonné zástupce, aby tyto odstupy dodržovali. V šatně by 

se měli v jednom okamžiku zdržovat jen 2 děti (ne sourozenci) s doprovodem. 

Doprovod by se měl v šatně zdržovat nezbytně nutnou dobu, žádáme o co 

nejrychlejší opuštění areálu školy a ohleduplnost k dalším příchozím. 

• Zákonní zástupci i děti jsou povinni mít na veřejném prostranství obličej krytý 

ochrannou roušku (respirátorem či jinou ochranou dýchacích cest). Po vstupu do 

budovy budou mít zákonní zástupci roušku na obličeji po celou dobu, děti od předání 

učitelce mít roušku nemusí. Roušku dětí nebudou zákonní zástupci nechávat volně 

ležet v šatně, odnesou ji mimo budovu. Je nepřípustné odkládat použité roušky do 

odpadu mateřské školy.  

• Zákonný zástupce vyčká, než učitelka provede tzv. ranní filtr - změří dítěti 

bezkontaktním teploměrem tělesnou teplotu, zákonný zástupce předá informaci, že 

dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. Teprve potom je dítě 

převzato do péče a zákonný zástupce může odejít. 

• Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění 

nebo má zvýšenou teplotu. Pro děti trpící alergií vyžadujeme dodání potvrzení od 

lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být 

zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. 

• Tělesná teplota je v průběhu dne 2x přeměřována. 

• Zákonný zástupce zajistí, že dítě nebude do mateřské školy přinášet žádné osobní 

hračky či jiné předměty.  

• Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za dohledu učitelky řádně umyje 

antibakteriálním mýdlem ruce a poté si je vydezinfikuje. K utírání rukou budou děti i 

zaměstnanci používat jednorázové papírové ručníky. K jejich likvidaci slouží speciální 

nádoba. 

Společné stravování 

• Strava je zajištěna 3x denně v běžné podobě, přesnídávka, teplý oběd, svačina. 

• Před a po servírování jídla jsou stoly umyty s použitím dezinfekce. 

• Před a po výdeji stravy budou děti pod dohledem dodržovat pravidla mytí a 

dezinfekci rukou. 

• Příbory si děti nebudou brát z volně uložených zásobníků, ale bude je připravovat na 

stůl pracovnice výdeje stravy, která má při jakékoliv manipulaci s nádobím, příbory 

nebo potravinami ochranné rukavice.  

• Mytí nádobí probíhá v myčce ve výdejní kuchyňce. 

• Pitný režim bude zajištěn tak, že si každé dítě přinese ráno 0,5l plastovou lahev 

označenou svou značkou, do které bude napuštěna voda, dle potřeby bude 

doplňována provozním zaměstnancem, který při manipulaci používá jednorázové 

rukavice.  



• Při vyzvedávání jídla v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole bude 

strava vydána v menuboxu dodaného školní jídelnou. Není přípustné nosit do výdejny 

vlastní nádoby na stravu. 

 

Výchova a vzdělávání 

• Při plánování vzdělávacích činností učitelky vychází ze Školního vzdělávacího 

programu. Činnosti plánují tak, aby co možná nejvíce omezily fyzický kontakt mezi 

dětmi, pokud je to možné.  

 

Pobyt venku 

• Pobyt venku bude realizován pouze v areálu mateřské školy, vycházky mimo areál 

školy nebudou uskutečňovány. Zahrada mateřské školy U tenisu bude oddělena 

varovnou páskou na dvě oddělené části, aby se nemísily děti jednotlivých tříd. Pobyt 

na zahradě bude probíhat časově ve dvou hodinových etapách, nejdříve děti 1. a 2. 

třídy, po nich děti 3. a 4. třídy.  

• Každá třída bude mít vyčleněný, samostatný koš s hračkami na pískoviště, který bude 

označen symbolem třídy.  

• V Mateřské škole v Henčlově se bude zařazovat pobyt na školní zahradě v co největší 

míře. 

 

Další opatření k provozu 

• Používání pouze jednorázových papírových kapesníků, po smrkání vždy umytí a 

vydezinfikování rukou. 

• Zákonní zástupci zajistí, že dítě nebude do mateřské školy přinášet žádné oblíbené 

hračky či jiné předměty z domova. 

• Do konce školního nebudou používány kartáčky na zuby a dětské polštářky z domova. 

• Časté větrání místností čerstvým vzduchem. 

• Při odpočinku umístění lehátek se střídáním směru ležících dětí a hlavou od sebe. 

• Při manipulaci s prádlem musí personál používat osobní ochranné prostředky.  

• Ve zvýšené míře několikrát denně je zajištěno čištění a dezinfekce ploch a povrchů, 

klik, vypínačů, zábradlí, toalet, vodovodních baterií.  

• V případě opakovaného naměření zvýšené tělesné teploty dítěte nebo zaměstnance 

školy (nad 37°C) kontaktuje škola Krajskou hygienickou stanici z důvodu stanovení 

dalšího postupu. 

 

V Přerově dne 11. 5.2020                                                                         Bc. Michaela Gálíčková 

                                                                                                                             ředitelka školy 

 


