
Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace 

MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ PRO PROVOZ A POBYT DĚTÍ  

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou vydanou 

MŠMT ze dne 30. 4. 2020  

 

1. Provoz mateřské školy 
 Mateřská škola obnoví přerušený provoz v pondělí 18. 5. 2020, v běžné provozní době od 6.15 – 

16.30 hod.  

 Rodiče nahlásí docházku svého dítěte, včetně docházky během měsíce července do 13. 5. 2020 
prostřednictvím mailu, zprávou na Edupage, nebo sms na č. 731 374 625. 

 Provoz tříd – třída Sluníčka od 6.15 do 16.30 hodin, třída Berušky od 7.15 – 15.45 hodin. Děti se 

scházejí a rozcházejí na třídě Sluníček.  

 

2. Nástup, příchod/odchod do mateřské školy 

 Rodiče v den nástupu dítěte předají vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového onemocnění.“  Bez tohoto prohlášení nebudou děti do MŠ vpuštěny!  

 Rodiče předají také podepsaný tento dokument - mimořádná pravidla pro provoz a pobyt dětí 

v mateřské škole.  

 Rodiče jsou povinni v prostorách školy dodržovat mezi sebou stanovený odstup 2 metry, 

neshlukovat se, a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy.  

 Doprovázet dítě bude vždy jen 1 osoba, která bude v prostorách mateřské školy včetně zahrady 

používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek).  Od 25. května 2020 

nebude nošení roušek na veřejnosti povinné, pokud bude splněna podmínka alespoň 2 metrového 

odstupu. Ve vnitřních prostorách (kam prostor MŠ patří) a při kontaktu bližším než 2 metry bude 

nošení povinné dál. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci v budově mateřské školy nemají povinnost používat ochranné 

prostředky dýchacích cest. 

 PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ: zákonný zástupce předá dítě před vstupem do budovy MŠ, pověřenému 

zaměstnanci školy (učitelka, asistent, školnice) dodržuje 2metrový odstup. 

 Do odvolání není zákonným zástupcům povolen vstup do budovy! Po povolení vstupu do 

budovy zákonní zástupci použijí dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy. 

 Zákonný zástupce vyčká, než pověřená osoba změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a 

převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může 

odejít. Mateřská škola je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění 

nebo má zvýšenou teplotu. 

 V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, je rodič povinen 

si dítě bezodkladně vyzvednout. Dítě bude umístěno mimo kolektiv, dozor zajistí pedagogický 

personál. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do 

kolektivu.  

 Po převlečení v šatně si děti na umývárně pod dohledem pedagogů musí umýt ruce teplou vodou a 

mýdlem nejméně 20-30 sekund a popř. použít dezinfekční prostředek. 

 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: při poledním vyzvedávání dětí zazvoní rodiče na příslušnou třídu a 

vyčkají, než jim bude dítě předáno. Doporučujeme vyzvedávat v čase od 12.10 – 12.30¨hod. 

Odpolední vyzvedávání bude probíhat od 15 hod., na zahradě školy (v případě velmi 

nepříznivého počasí v budově školy). Při vyzvedávání dítě odchází s batůžkem, se kterým přišlo.  

 Doba, kdy se rodiče zdržují v prostoru školy, včetně zahrady, musí být minimalizována. 

 

Co  budou mít děti s sebou 
 2x čistou roušku v uzavíratelném sáčku (přesun dětí do lesa a pro případ onemocnění) + sáček na 

použité roušky 

 Dostatek oblečení na pobyt venku, včetně pláštěnky, pokrývky hlavy a vhodné obuvi (i gumáky)! 

 Pyžamo  

 Podepsanou láhev na pitný režim! 

 Vše uložené v batůžku a označené jménem! 

 



Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani plyšáky na spaní! 

 

3. Epidemiologická opatření 

 Do prostor školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky 

akutní infekce dýchacích cest. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný 

zástupce to doloží potvrzením lékaře. 

 V případě, že se u dětí objeví některý z příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do 

samostatné místnosti, ihned bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. 

Dle pokynů ministerstva bude kontaktována i spádová hygienická stanice. V případě, že některé 

z dětí ze skupiny má příznaky onemocnění, musí ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat 

roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Po návratu dítěte do MŠ bude 

vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu. 

 Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení 

(prohlášení naleznete níže, předem si ho vytiskněte a vyplňte).  V případě potřeby bude tiskopis 

prohlášení k dispozici v mateřské škole. 

 Jelikož platí stav mimořádných opatření, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové 

faktory vymezené v čestném prohlášení a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto 

vědomím. Rodičům, kteří mají možnost, nebo jsou s jiným dítětem doma, doporučujeme, aby 

vyzvedávali děti po obědě. 

4. Hygienická opatření 

 Velkou část dne budou děti trávit venku v areálu školy nebo v blízkém lese. 

 Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, používány budou jednorázové papírové ručníky 

(minimálně do konce měsíce června 2020) a dezinfekce.  

 Prostory školy budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut. 

 Všichni zaměstnanci školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad a 

důkladný úklid. 

 Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně, včetně dezinfekce toalet 

a umýváren. 

 Několikrát denně provedou pracovnice školy dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá 

zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, zvonky). 

 Zaměstnanci školy budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při 

úklidu a likvidaci odpadů. 

 

5. Stravování 

 Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě. 

 Děti si samy nebudou připravovat a chystat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. 

Pracovnice školy dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem bude personál 

používat jednorázové rukavice. 

 Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, nebo pedagogičtí pracovníci, budou mít 

zakrytá ústa a nos a použijí jednorázové rukavice.  

 

Ve Zlíně dne: 11. 5. 2020                                                                    Bc. Hana Pröschlová 

                                                                                                                     ředitelka školy                     

 

 

Prohlášení rodičů:  

Byl(a) jsem seznámen(a) s mimořádnými pravidly pro pobyt dětí v mateřské škole, pravidla beru 

na vědomí  a zavazuji se je respektovat a dodržovat.   

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………........ datum narození: ……………… 

 

Dne:                                                             Podpis zákonného zástupce:  

 



 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 
 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) 

…........................................................................................................................................................ 

 

datum narození:............................................................................................................................... 

trvale bytem:…................................................................................................................................. 

 
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v 
posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 
 
V....................................... 
 
Dne ................................... 
 
                                                                                           ……………………………………………………………………………… 
                                                                                         
                                                                                                      Podpis zákonného zástupce nezletilého 
 
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).  
 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 
 

Po jakékoliv absenci dítěte zákonný zástupce znovu předkládá toto prohlášení.  


