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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 
 
 
Obecné informace: 

• mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 
v souladu se školskými právními předpisy, 

• od dětí není před prvním příchodem vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti, 
• nejsou stanovena pravidla o pohybu osob před budovou MŠ, 
• nejsou stanovena závazná plošná omezení počtu dětí ve třídách, 
• od 1. 9. 2020 je zavedena povinnost rodičů vstupovat do budov MŠ v roušce, 
• není stanovena povinnost nošení roušek pro děti, roušku dětem připravte do 

skříňky, 
• osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do MŠ vstoupit, 
• zákonní zástupci dětí pobývají v MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou (převlečení, 

předání/vyzvedávání dětí), nelze umožnit pobyt rodičů ve třídě u nově 
nastupujících dětí, 

• z důvodu zamezení spojování dětí mezi pavilony je od 1. 9. 2020 zajišťován provoz 
do 16,30 hodin ve všech pavilonech. 

 
Hygienická pravidla: 

• při vstupu do budovy si rodiče dezinfikují ruce (dezinfekce umístěny v šatnách dětí), 
• učitelky provádí důkladný ranní filtr – měření teploty bezkontaktním teploměrem, 
• pokud dítě trpí alergickým onemocněním (rýma, kašel), doloží toto zákonný 

zástupce potvrzením lékaře, 
• děti si po vstupu do třídy důkladně umyjí ruce, 
• v rámci prevence jsou třídy a ostatní prostory intenzivně větrány, 
• v kmenové třídě používá každé dítě svůj ručník, jinak jsou využívány jednorázové 

papírové ručníky, 
• několikrát denně probíhá dezinfekce ploch, povrchů, klik dveří, vypínačů, baterií 

umývadel, madel, apod. 
 
Stravování: 

• probíhá za zvýšených hygienických podmínek, 
• není umožněn samoobslužný výdej, děti nesmí vstoupit do výdejní kuchyňky, 
• strava je dětem rozdávána učitelkami. 

 
Podezření na výskyt nákazy COVID-19: 
Pokud se u dítěte během dne projeví příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, 
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, 
ztráta chuti a čichu), volí MŠ následující postup: 

• dítě je v roušce odděleno od ostatních dětí na tvz. Izolaci v doprovodu dospělého 
(učitelka, uklízečka), 

• ihned jsou informováni zákonní zástupci, 
• vyzvednutí dítěte musí proběhnout co nejrychleji, 



 
• zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu, 
• pokud jsou uvedené příznaky patrné již při příchodu dítěte, není vpuštěno do 

třídy, 
• v případě pouhého podezření na výskyt nákazy ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 
 
Výskyt onemocnění COVID-19 v MŠ: 

• mateřskou školu kontaktuje příslušná KHS a rozhodne o případných opatřeních, 
• pokud se o nákaze dozví dříve ředitelka, kontaktuje KHS, 
• karanténa se týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu (určí KHS), 
• o následných krocích informuje ředitelka rodiče a zřizovatele, 
• pokud je v důsledku mimořádných opatření KHS nebo MZ znemožněna přítomnost ve 

škole více než poloviny dětí (s povinných předškolním vzděláváním), má MŠ 
povinnost poskytnout těmto dětem vzdělávání distančním způsobem. 

 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luhačovice 27. 8. 2020    Bc. Jana Malaníková, ředitelka školy 


