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PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZLIČÍN 
PRACOVIŠTĚ NAD PARKEM – COVID 19 

 

Mateřská škola je otevřena bez omezení v běžné provozní době 6.30 - 17.00 hod  

Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na 
doporučení Ministerstva zdravotnictví 

 
Zákonný zástupce zodpovídá za to, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že 14 kalendářních 
dnů před nástupem do MŠ nepřišlo do styku s osobou nemocnou COVID- 19 nebo podezřelou z nákazy a 
ani mu není nařízeno karanténní opatření. 

 

 

PLÁNOVANÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

• Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID- 19, ale např. rýma, 
kašel, opar atd.) nebudou přijímány do MŠ  

• Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách školy nemusí nosit roušky 
• Každé dítě bude mít v podepsaném uzavíratelném sáčku čistou roušku pro případ podezření na 

možnou nákazu. 
• Zákonný zástupce je povinen informovat školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte 

či osob žijících s dítětem ve společné domácnosti. 
• Zákonný zástupce souhlasí s přeměřením teploty u svého dítěte, při jakémkoliv podezření z nemoci.  
• Při zjištění teploty/horečky či jiných příznacích infekčního onemocnění, je dítě okamžitě 

odděleno od kolektivu a zákonný zástupce je povinen po telefonickém upozornění dítě 
neprodleně vyzvednout. 

• Je zrušeno čištění zubů po obědě 
 
 

PŘÍCHODY A ODCHODY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

• Doprovod je povinen mít ve vnitřních prostorách školy roušku/ústenku 
• Ze strany zákonných zástupců je nutno minimalizovat shromažďování osob  

 
 



 

 

 

2 

 
o Po předání či vyzvednutí dítěte zákonný zástupce neprodleně opustí prostory školy a školní 

zahrady 
• Při každém příchodu je nutná dezinfekce rukou (netýká se dětí)  
• Roušku, se kterou dítě přišlo do mateřské školy, doprovod odnese s sebou pryč. Nikdy jí nenechává 

uloženou v šatně dětí 
• Při vyzvednutí dítěte z MŠ v prostorách šatny nezůstávají žádné osobní věci s výjimkou uloženého 

náhradního oblečení 
• Zákonný zástupce předává dítě pedagogovi přes koupelnu, kde dohlédne, že se dítě řádně umyje 
• Zákonný zástupce nevstupuje do třídy mateřské školy 

 

PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ – PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

• Pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku ani štít, záleží na pedagogovi, zda z důvodu ochrany 
svého zdraví bude tyto pomůcky nosit 

• Je nutné používat ochranné pomůcky (rukavice), pokud je potřeba pomoci dítěti s hygienou nebo 
přípravou jídla či pitného režimu 

• Pedagogové mají zakázáno pomáhat vysmrkat dítě 

• Při pobytu ve třídě je nutné zajistit pravidelné a vydatné větrání (otevřít balkonové dveře 
minimálně na 5 minut za hodinu), během pobytu ve třídě mít otevřené okenní ventilace 

• Před příchodem do třídy dohlédnout na důkladné umytí rukou teplou vodou a mýdlem 

 
 

Hygienická specifika 

• Pedagog může při podezření z nemoci dítě změřit bezdotykovým teploměrem 
• Pokud dítě vykazuje příznaky COVID- 19, je nutné ho umístit do samostatné místnosti 

(kanceláře vedoucí učitelky) a neprodleně kontaktovat zákonného zástupce pro jeho okamžité 
vyzvednutí. 

• O podezření se informuje spádová hygienická stanice (Alena Stýblová jako zdravotník) 

• Ostatní děti pak musí mít nasazenou roušku, dokud není známý zdravotní stav 
indisponovaného dítěte 

• Pokud se objeví příznaky COVID – 19 u pedagoga v průběhu práce, ihned si nasadí roušku + 
rukavice a v co nejkratší možném čase opustí školu. Déle je postup stejný jako u nemoci dítěte. 

• V areálu školy jsou povoleny pouze nezbytné návštěvy (dodavatelé, opravář, úřední osoby, lektor 
kroužku atd.) 
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PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ – PROVOZNÍ PERSONÁL 

 
• Provozní personál musí nosit roušku/štít v kontaktu s rodiči, používají ochranné pomůcky 

(rukavice) 

• Špinavé prádlo se skladuje v uzavíratelných pytlích. Čisté prádlo se nesmí skladovat 
v místnosti společně se špinavým prádlem.  

• Každodenní úklid se provádí vždy s přidáním dezinfekčního prostředku 

• Při stravování je dětem servírováno jídlo pouze kuchařkou, která má jednorázovou roušku a 
rukavice 
 

 
Rozpis úklidových prací nad běžný rámec: 

 
8.15  

o dezinfekce povrchů, madel a klik po ranním scházení dětí 
13.00 

o Kompletní úklid za použití dezinfekce 
o Otření klik a povrchů v šatnách a u botníků 

 
Od 15.00  

o dezinfekce všech povrchů (podlahy, kliky, dětské šatny, botníky, lavičky) 
o dezinfekce umyvadel, WC, nádob na mýdlo 

 
 
Zpracovala: Pavlína Zedníková 

Platné od 1. 9. 2020 


