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Preventivní hygienická opatření k zahájení provozu 
mateřské školy od 4. 1. 2021 

 S ohledem na zdraví dětí a zaměstnanců budeme tyto zásady vyžadovat

Provoz mateřské školy je od 6:20 do 15:45 hodin 

(Škola se v 6.20 hodin odemyká a v 15.45 uzavírá. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak,
aby škola mohla být v 15.45 hodin uzamčena). 

1. K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé!

2. Děti,  u kterých bude v průběhu docházky v MŠ zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky
jakékoli virové infekce (např. rýma  alergická ne), kašel, bolest hlavy, nevolnost, ztráta čichu a
chuti) musí být izolovány od ostatní skupiny dětí! 

3. Zákonní zástupci budou ihned kontaktováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout.

4.   Bude-li dítě projevovat známky infekce – kašel, rýmu, zánět spojivek, průjem či bolest bříška  
  nebo teplotu, prosím, telefonicky kontaktujte dětského lékaře a nevoďte dítě do kolektivu.

5.   Pokud má někdo ve Vaší rodině,  nebo blízkém okolí,  podezření  na onemocnění  Covid 19,
nechte
  si,  prosím,  preventivně  do  vyjasnění  situace  své  dítě  doma.  Pokud  se  nemoc  prokáže,
neprodleně
  mateřskou školu informujte.

 
6. Rodiče i děti jsou povinni dodržovat preventivní hygienická opatřeními,  která se mohou dle

epidemiologické situace aktuálně měnit.

7. Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ nosit vlastní hračky!

8. V budově školy je povinné nošení roušek pro provozní zaměstnance a všechny osoby, které
přivádí a odvádí děti z MŠ. 

9. Místnosti budou dostatečně větrány i pravidelně dezinfikovány.

http://www.zsmenik.cz/


Příchod do MŠ 

1. Děti  přivádějte  do   MŠ  v čase  od  6:20  –  8:00  hodin.  Od 8.00  hodin  bude  budova
uzamčena.

2. Rodičům je přikázán minimalizovaný pohyb po mateřské škole.
3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy mateřské školy vstoupit!

4. Při  ranním předávání  dětí   dodržujte  hygienické  opatření,  vydezinfikujte  ruce  sobě i
svému dítěti.

5. Veškerá komunikace v rámci předávání dětí bude omezena na minimum.

6. Vyzvedávání dětí bude probíhat v poledne v 12.00 hodin (bezprostředně po obědě), dále
neomezeně v čase od 14:20 – 15:45 hodin. 

Povinné vybavení dítěte

1. Jeden kus roušky v igelitovém sáčku se jménem dítěte a označením „ČISTÝ“ předat paní 
učitelce na třídě, která si ji uklidí pro případné použit (od 1. 9. 2020)

2. Oblečení: pro pobyt dětí ve třídě a na pobyt venku (taštičky v šatně s náhradním oblečením) 

3. Veškeré vybavení musí být řádně podepsáno (batoh, oblečení, pití).

Organizační opatření

1. Umístění dětí ve třídě bez omezení počtu s ohledem na rizikové faktory.

2. Zabezpečit  provádění  zvýšených  hygienických  opatření  zejména  dezinfekce  rukou,  ale  také
míst,  kterých  se  běžně  dotýkají  ruce  (např.  kliky,  zábradlí  apod.).  Při  vstupu  do  budovy
poskytnout dezinfekci.

3. Dodržovat základní hygienická pravidla při hygieně rukou za použití dezinfekčních prostředků s
plně  virucidním  účinkem,  s  následným  hygienickým  vysoušením  rukou.  Edukovat  děti  ke
správné technice mytí rukou.



4. Zajistit  zvýšený úklid všech prostor za použití  dezinfekce  s plně virucidním účinkem (WC,
pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.). Při používání dezinfekčních
prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla
zajištěna jejich účinnost.

5. Zajistit časté a průběžné větrání prostor.

6. Zajistit  správnou  manipulaci  s odpadem  jako  jednorázové  roušky,  jednorázové  ochranné
rukavice, papírové ubrousky a utěrky, kapesníky apod.

7. Děti a  pedagogičtí pracovníci  roušky a ochranné štíty v prostorách MŠ nosit nemusí.

8. Akce pro děti a společné akce rodičů budou zařazovány dle vývoje epidemiologické situace.

Stravování

1. Zajistit u každého strávníka před každým podáváním jídla správnou hygienu rukou, po jídle
provést opět hygienu rukou.

2. Stravování probíhá v běžné podobě – dovážení jídel ze ŠJ ZŠ Prasek.

3. Zajistit po konzumaci dezinfekci ploch jídelních stolů a židliček.

4. Zajistit při zabezpečení školního stravování plnění požadavků předpisů na úseku ochrany 
veřejného zdraví, obecných předpisů potravinového práva a zásad správné hygienické praxe,
včetně dodržování výše uvedených a aplikovatelných postupů.

5. Vydávání neodhlášeného oběda v případě 1. dne onemocnění dítěte do vlastních jídlonosičů.

6. V případě,  kdy se rozhodnete,  že Vaše dítě  nastoupí do MŠ, kontaktujte  paní Hejčlovou
(601 594 025) a nahlaste si sami obědy.

Polední odpočinek

1. Polední odpočinek bude probíhat v běžném režimu se zvýšenými bezpečnostními a 
hygienickými pravidly. 

2. Důkladné čištění a dezinfekce povrchů.

3. Časté větrání.



 V Měníku 4. 1. 2021                                                              Irena Hartmanová

vedoucí učitelka 


