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Základní škola a mateřská škola Praha 3, Chelčického 43/2614 

odloučené pracoviště MŠ Žerotínova 36/1100 a MŠ Roháčova 38a/535 

 

V Praze dne 18. května 2020 

 

DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY 
pro období od 25. května 2020 do konce školního roku 2019/2020, 

v souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací v ČR 

 

MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA PRO POBYT DĚTÍ V MŠ ŽEROTÍNOVA  
 

 

Tato pravidla vycházejí z podmínek uvedených v příručce „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ 

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, vydané MŠMT dne 30. dubna 2020 a aktuálními obecně 

platnými opatřeními vyhlášenými vládou ČR. 

 

ZAMĚSTNANCI, DĚTI I DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY JSOU POVINNI ŘÍDIT SE AKTUÁLNÍMI 

OBECNĚ PLATNÝMI OPATŘENÍMI, KTERÁ JSOU APLIKOVÁNA V PŘÍPADĚ INFEKČNÍ NÁKAZY 

A ZÁROVEŇ SE MUSÍ ŘÍDIT AKTUÁLNĚ PLATNÝMI DOPORUČENÍMI ORGÁNU VEŘEJNÉHO 

ZDRAVÍ PRO ZABEZPEČENÍ PREVENCE PROTI NÁKAZE KORONAVIREM SARS-COV-2. 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA V MŠ PRO DĚTI, ZAMĚSTNANCE A DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY 

○ V průběhu výchovně vzdělávací činnosti děti ani pedagogové nemusí nosit roušky. Zakrytá ústa a nos ale 

děti musí mít při příchodu do prostor MŠ, a to do té doby, než jim bude u vchodu změřena teplota. 

○ Zákonní zástupci (nebo jiné doprovázející osoby) jsou povinni mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu 

v prostorách ZŠ a MŠ, při předávání i přebírání dítěte. 

○ Zákonní zástupci (nebo jiné doprovázející osoby) jsou povinni vybavit dítě dostatečným počtem roušek 

nebo jejich alternativ (nejméně 2 kusy), aby mohlo dítě v případě potřeby roušku použít (např. v případě 

výskytu zdravotních potíží u dětí nebo zaměstnanců v průběhu pobytu v MŠ). 

○ Na použité roušky dodá zákonný zástupce plastový box nebo uzavíratelný igelitový obal. Použité roušky je 

povinen denně odnášet domů a sterilizací připravit na další použití. Jednorázové roušky je povinen zlikvidovat 

mimo areál MŠ. Je nepřípustné odkládat použité roušky do odpadních nádob v MŠ!  

○ Pravidla pro nakládání s rouškami platí i pro zaměstnance MŠ. 

○ Učitelky a provozní pracovnice MŠ kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné 

techniky mytí rukou a opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. Všichni budou používat papírové ručníky. 

○ V průběhu dne budou veškeré prostory MŠ často důkladně větrány a dle potřeby průběžně dezinfikovány. 

○ Při odpoledním odpočinku dětí budou lehátka rozmístěna s co největšími možnými rozestupy. Po celou 

dobu odpočinku dětí budou jednotlivé třídy intenzívně větrány. 

○ Po skončení provozní doby proběhne každodenní dezinfekce prostor i použitých hraček. Hračky, které 

nelze ošetřit dezinfekcí, nebudou mít děti k dispozici. 

○ Dětem je zakázáno přinášet do MŠ jakékoli osobní hračky! 
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ORGANIZACE MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU 

○ MŠ Žerotínova obnoví provoz dne 25. 5. 2020 v upraveném režimu. V MŠ probíhat pouze standardní 

výuka, nebudou se konat žádné kulturní akce, ani zájmové kroužky. 

○ První den docházky dítěte do MŠ zákonný zástupce odevzdá pověřenému pracovníkovi MŠ podepsané 

„ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“, 

které má možnost stáhnout si předem na webových stránkách školy, nebo jej obdrží vytištěné u vchodu do 

MŠ. V tomto prohlášení rodiče svým podpisem zároveň potvrzují, že byli seznámeni s výčtem rizikových 

faktorů a skupin. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti umožněn vstup do MŠ. 

○ Podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ odevzdají před 

obnovením provozu svému nadřízenému i všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. 

○ MŠ mohou navštěvovat i děti, které spadají do rizikové skupiny, pokud se tak rozhodne jejich zákonný 

zástupce. Doporučuje se však, aby zákonní zástupci všechny rizikové faktory velmi pečlivě zvážili.  

○ Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány ve skupinách, které budou odpovídat běžnému složení 

jednotlivých tříd.  

○ V MŠ budou zřízeny nejvýše 3 skupiny, přičemž jednotlivé skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt 

mezi sebou, a to zejména v šatně a na toaletách. 

○ Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ a stálí pedagogičtí pracovníci, kteří (pokud možno) 

zůstávají po celé období v kontaktu pouze se svou skupinou.  

○ Provoz mateřské školy je pro pobyt dětí vymezen na dobu od 7.30 do 16.00 hodin. Rodiče jsou 

povinni vyzvednout si dítě tak, aby mohla být MŠ v 16.00 uzamčena. 

○ Každou směnu zajišťují na každé třídě péči o děti po více než polovinu provozní doby dvě učitelky. Jedna 

se věnuje především výchovně vzdělávacím činnostem, druhá vždy zajišťuje provozní potřeby dětí a další 

činnosti dle potřeby (průběžnou dezinfekci, pomoc s hygienou, s převlékáním, atd.). 

○ Pro pobyt venku má každá skupina dětí vyčleněný svůj prostor a čas, aby se na školním hřišti v průběhu 

dne vystřídaly. Venkovní toalety, herní prvky a hračky budou dle potřeby průběžně dezinfikovány. 

○ Pokud bude v průběhu dne některé z dětí vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude 

umístěno do samostatné místnosti. Zároveň budou kontaktováni zákonní zástupci s požadavkem na okamžité 

vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak budou při 

výuce povinně nosit roušku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. 

○ Pokud bude v průběhu práce některý ze zaměstnanců vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, 

opustí MŠ v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti a ostatní zaměstnanci 

MŠ pak budou při výuce povinně nosit roušku, dokud nebude znám zdravotní stav indisponované osoby. 

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU 

○ Před znovuotevřením MŠ bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor, zvýšená pozornost 

bude věnována dezinfekci stolů, židlí, klik, vod. baterií, hraček, učeb. pomůcek, podlah, umývadel a toalet. 

○ Během provozu bude frekvence dezinfekce výše jmenovaných ploch a předmětů zvýšena.  

○ Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou » na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení  

(min. EN14476 nebo DVV/RKI). Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem 

uvedeným na etiketě. Po uplynutí času působení bude dezinfekce zopakována. 

○ Likvidace odpadu bude prováděna bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). 

○ Úklidový personál bude před znovuotevřením MŠ poučen o zpřísněných podmínkách úklidu.  
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PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ - SCHÁZENÍ  DĚTÍ 

○ Při příchodu do MŠ není povoleno shlukování rodičů před školou a ve vestibulu školy. Osoby, které 

nejsou rodinnými příslušníky, mají povinnost mezi sebou udržovat nejméně dvoumetrové rozestupy. 

○ Při vstupu do vestibulu budovy, společného pro ZŠ a MŠ, si doprovázející osoby i děti ošetří ruce 

dezinfekčním prostředkem, umístěným ve stojanu hned za prosklenými vstupními dveřmi. 

○ Zákonný zástupce nebo jiná doprovázející osoba může vejít s dítětem do prostor šaten až poté, co dítěti 

pověřená pracovnice MŠ změří teplotu bezkontaktním teploměrem a vyloučí jakékoli příznaky respiračních 

potíží. Dítě s příznaky respiračního onemocnění, nebo zvýšenou teplotou 37º C a vyšší, nebude do MŠ 

přijato! Při opětovném příchodu do MŠ pak bude od rodičů vyžadováno předložení aktuálního 

lékařského potvrzení s informací, že je dítě zdravé. U dětí, které trpí alergickou rýmou nebo kašlem, je 

třeba tuto skutečnost rovněž doložit aktuálním lékařským potvrzením. 

○ Zákonní zástupci mohou přivádět děti v čase od 7.30 do 8.30 hodin, kdy je u vchodu z vestibulu budovy 

do šatny MŠ přítomna pověřená pracovnice MŠ, provádějící ranní filtr. Výjimečný pozdnější příchod je 

třeba oznámit předem.   

○ V šatně bude dítě převlečeno bez zbytečného prodlení, potom bude předáno paní učitelce u dveří do třídy. 

○ Zákonným zástupcům, ani jiným doprovázejícím osobám, není povolen vstup do jednotlivých tříd! 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ - ROZCHÁZENÍ DĚTÍ 

○ Při odchodu z MŠ není povoleno shlukování rodičů před školou a ve vestibulu školy. Osoby, které nejsou 

rodinnými příslušníky, mají povinnost mezi sebou udržovat nejméně dvoumetrové rozestupy. 

○ Při vstupu do vestibulu budovy, společného pro ZŠ a MŠ, si vyzvedávající osoby ošetří ruce dezinfekčním 

prostředkem, umístěným ve stojanu hned za prosklenými vstupními dveřmi. Teprve poté mohou vstoupit do 

prostoru šaten. 

○ V šatně i v budově ZŠ a MŠ se vyzvedávající osoby s dětmi zdrží pouze po nezbytně nutnou dobu a budou 

mezi ostatními přítomnými osobami dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. 

STRAVOVÁNÍ 

○ Veškeré stravování dětí (tj. dopolední svačina, oběd a odpolední svačina) bude probíhat pouze 

v jednotlivých třídách. 

○ Pitný režim, tj. nalévání nápojů do rozlišovací značkou označených kelímků nebo čistých skleniček, 

budou v průběhu celého dne dětem v jednotlivých třídách vždy zajišťovat přítomné dospělé osoby. 

Samotným dětem nebudou kelímky a skleničky k dispozici. Pro pobyt venku si děti každý den přinesou 

vlastní, jménem označenou, uzavíratelnou lahvičku s pitím. V případě potřeby ji paní učitelky během 

dne doplní vodou, čajem nebo šťávou. 

○ Děti si před jídlem pečlivě umyjí ruce mýdlem a poté ošetří dezinfekčním gelem, který jim bude aplikován 

přítomnými pedagogy. 

○ Děti budou při jídle rozmístěny ke všem stolům tak, aby mezi sebou měly dostatečné - co největší možné 

rozestupy. Stoly budou před každým jídlem ošetřeny dezinfekcí. 

○ Všichni zaměstnanci, kteří budou manipulovat s jídlem, jsou povinni si v tuto dobu chránit ústa a nos 

rouškou nebo ochranným štítem a používat ochranné jednorázové rukavice. 

        
     

                    Pavla Ladrová              PhDr. Pavel Ostap 

         zástupkyně ředitele pro MŠ        ředitel školy 


