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OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PETROHRAD V OBDOBÍ DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Pohyb dětí v mateřské škole se řídí těmito principy:  

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A Z MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 

zejména:  

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u 

doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ  ŠKOLE A POHYB PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU  

 

Pohyb dětí  před vstupem do mateřské školy organizuje škola podle těchto principů:  

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není 

nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)  

 

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

Při odchodu z mateřské školy se děti a jejich doprovod nebudou v areálu školy zbytečně zdržovat.  

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY   

Před prvním vstupem dítěte do budovy zákonný zástupce odevzdá podepsané čestné prohlášení a 

seznámení (viz příloha)  

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

 Každé dítě bude  mít s sebou na den minimálně jednu roušku a sáček na uložení roušky.  

Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám.  

 

Zákonný zástupce dítěte předává své dítě pedagogickému pracovníkovi u vchodových dveří v čase mezi 

6,30 – 7,00 hodin nebo 7,30 – 8,00 hod. V jiném čase nebude vstup dítěti umožněn.  

Při odchodu dítěte z mateřské školy pedagogický pracovník předává dítě zákonnému zástupci u vchodových 

dveří ve 12,00 – 12,15 hodin, odpoledne ve 14,20 – 15,00 hod, v případě příznivého počasí u vrat na školní 

zahradu.  

Po vstupu do budovy si dítě desinfikuje ruce suchou desinfekcí za dohledu pedagoga, odchází do šatny, kde 

se přezuje a odloží svrchní oděv. 

 

Dítě nenosí do mateřské školy žádné hračky, plyšáky, cukrovinky a podobně.  
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V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY   

Úklid a dezinfenkce toalet bude probíhat průběžně během dne.  

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.  

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 

Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů.  

 

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je 

prováděno nejméně jednou denně.  

 

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně 

(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). 

Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.  

 

Toalety jsou  vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky 

pro bezpečné osušení rukou.  

 

Pro pobyt venku se využívá přednostně areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.  

 

Poměrná část denních aktivit dětí bude provozována ve venkovních prostorech. Proto žádáme o vhodné 

oblečení a doplňky (boty, čepice, klobouky...).  

 

V některých případech mohou jít děti i mimo areál školy. V tomto případě musí  mít roušku.  

 

 

 

VE TŘÍDĚ   

 

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým 

mýdlem.  

 

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 

 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

 

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.  
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Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěné  do samostatné místnosti a 

bude kontaktován zákonný zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje 

škola spádovou hygienickou stanici.  

 

Požadujeme informace od zákonných zástupců ohledně alergií u dětí. Některé příznaky alergie mohou být 

totožné s příznaky COVID-19.  

 

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.  

 

 

 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

 

Školní stravování – v běžné podobě při zajištění níže uvedených pravidel:  

 

Před zahájením stravování si každé dítě  umyje ruce.  

 

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.  

 

Při přípravě jídel a při vydávání se ve zvýšené míře dodržují běžná hygienická pravidla.  

 

Obědy se přihlašují a odhlašují denně do 7,00 hodin. Není možné neodhlášené jídlo vydávat do jakýchkoli 

nádob k odnášení ze školní jídelny.  

 

Úhrady za stravné řešit pouze bezhotovostně.  

 

 

 

 

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY  

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou 

systémovou farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. 

hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin 

(dialýza).  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

 

 


