
 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ  

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

Organizační zajištění provozu školy: 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

Při cestě do školy a ze školy jsou děti a doprovod povinni:  

- Mít zakrytá ústa i nos rouškou 

- Dodržovat odstupy 2 metrů (není  nutné u doprovodu dítěte/členů společné 

domácnosti) 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry  (není  nutné např. u doprovodu dítěte/členů 

společné domácnosti). 

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

- Pověřený nepedagogický pracovník změří dětem před vstupem do mateřské školy 

bezkontaktně tělesnou teplotu. 

- V případě příznaků infekčního onemocnění ( zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, 

dýchací potíže, jiný příznak infekce dýchacích cest ) nebude  mít dítě do mateřské 

školy přístup. 

V prostorách mateřské školy 

- Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to 

pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  

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

- Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady. 

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  

 minut). 

Pravidla pro poskytování školního stravování  

- Školní stravování bude v běžné podobě. 



- Strava budou dětem vydávána na základě zajištění níže uvedených pravidel. 

- Pokrmy  vydává personál včetně čistých příborů.  

- Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

- Před jídlem si každé dítě umyje důkladně ruce. 

Pravidla omlouvání 

- Pro omlouvání žáků platí stejná pravidla, která  jsou zakotvena ve školním řádu 

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

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

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze.  

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

 b) při protinádorové léčbě,  

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

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

5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

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

ledvin (dialýza).  

7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny  

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-7) uvedený výše 

nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti.  

Zákonní zástupci by měli zvážit tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a 

rozhodnout o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.  

 

Mgr. Jaroslava Plachá 

 

 

  

 


