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ST AN OV EN Í  POD M Í N EK   

V  PR O VOZ U  M A T EŘ SK É ŠK OL Y ,   

VN I T Ř N Í  Z Á S AD Y ,  C H OV ÁN Í ,  POK YN Y  

s  ú č i n n o st í  p r o  o b d o b í  o d  1 . 9 . 2 02 0  

 

Na základě trvání vydaných epidemiologických pokynů a platných doporučení dle metodiky MŠMT, 

vydává ředitelka Mateřské školy Na Zvoničce 1030/13 tyto odlišné zásady, stanovené pro ochranu 

zdraví dětí, zákonných zástupců či jejich doprovodu a personálu školy. Pokyny jsou určené pro provoz 

celé mateřské školy včetně jejího odloučeného pracoviště (5.třídy na Nedvědově nám.). Je nutné, aby 

všichni zúčastnění důsledně dodržovali nastavená pravidla a soubor opatření, kterými chceme 

předcházet případné nákaze. 

 
1. Budova školy, zahrada 

• Při vstupu na pozemek mateřské školy dodržujte dvoumetrový odstup od osob, které nejsou 

Vašimi rodinnými příslušníky, kontakt s ostatními omezte na minimum jak v čase, tak v prostoru. 

• Vstup je oběma brankami, které jsou otevřené v době provozu MŠ, kromě zimního 

období, kvůli nebezpečí úrazu. 

• Na pozemku MŠ, zejména při předávání dětí před vstupem do budovy MŠ je nutné používat 

ochranné pomůcky (s ohledem na zaměstnance je bezpodmínečné použití roušky pro zakrytí 

úst i nosu) a dále vše v rozsahu podle aktuálních všeobecně platných předpisů a nařízení 

(případné použití rukavic, apod. …). Po vstupu na pozemek MŠ používají všichni příchozí 

desinfekci rukou, která bude umístěna ihned u branky.  

 

 

1. Příchod a odchod z MŠ 

• Pro příchod dětí je určen hlavní vchod s použitím identického kódu. Děti se budou v případě 

příznivého počasí shromažďovat na zahradě školy – 1. a 2. třída na terasách nebo před nimi, 

před budovou školy; 3. třída v prostorách zahrady (na hřišti vedle budovy). Děti ze 4. třídy se 

budou shromažďovat na spodní části hřiště pod školkou. Pro příchod dětí do 5. třídy 

odloučeného pracoviště je určen hlavní vchod. 



• Doprovod dítěte průkazným způsobem předává dítě před budovou a tam je opět při vyzvednutí 

přebírá, kontakt s personálem omezí na nezbytně nutnou dobu, doprovod do budovy pouze 

jednou osobou z rodiny. 

 

2. Předávání dětí 

• Při prvním příchodu dítěte do MŠ (po 1.9.2020) nebo znovu v případě, že dítě přeruší docházku 

na pět po sobě jdoucích kalendářních dnů, předá zákonný zástupce (doprovod) podepsané 

Prohlášení o bezinfekčnosti (absenci příznaků infekčního virového onemocnění). 

Doporučujeme si prohlášení vytisknout a vyplnit předem, před příchodem do MŠ (aby se 

zbytečně neprodlužovalo předání dětí – kontakt s personálem na nezbytně nutnou dobu). 

• Dítě po předání a v prostorách MŠ nemusí osobní ochranné pomůcky používat (též bod č. 1)  

• Děti Na Zvoničce je možné předávat ráno od 6:45 a nejpozději do 8:30 h., poté je MŠ 

z bezpečnostních důvodů uzamčena. Vyzvedávat po obědě v čase 12:30 – 13:00 h. a 

odpoledne v čase 15:00 – 17:00 h. Provoz jednotlivých tříd:  

1. třída Ježečci  

- od 6:45 do 16h., po 16h. budou děti převedeny do sběrné třídy dle rozpisu 

2. třída Žabičky 

- od 7:30 do 15h., před 7:30 a po 15h. jsou děti ve sběrné třídě dle rozpisu 

3. třída Lištičky 

- od 7:30 do 17h., před 7:30 jsou děti ve sběrné třídě dle rozpisu 

4. třída Kytičky 

- od 7h do 17h., ve výjimečném případě jsou děti ve sběrné třídě dle rozpisu 

Děti na Nedvěd. nám. je možné předávat ráno od 7:30: do 8:30 h., vyzvedávat po obědě 

v čase 12:30 – 13:00 h. a odpoledne v čase 15:00 – 16:15 h. u hlavního vchodu, kde si 

doprovod dítě převezme v co nejkratším čase (omezení kontaktu na nezbytně nutnou dobu).  

5. třída Berušky 

- provoz od 7:30 do 16.15h. 

• Při vyzvednutí dítěte z mateřské školy nesmí zůstat v prostorách šatny žádné osobní věci s 

výjimkou přezůvek v přízemí školy uložených v botníku a v šatně třídy uloženého náhradního 

oblečení, které musí být uloženo v pytli konkrétního dítěte.  

 

 

 

3. Pobyt dítěte v MŠ 

• Bude preferován pobyt dětí venku. Proto je nutné, aby děti byly vhodně oblečeny.  

• Po příchodu do budovy si dítě ihned po vstupu do MŠ důkladně myje ruce antivirovým mýdlem 

a vodou (v kompetenci učitelky). Při ranním filtru nebo při podezření na onemocnění, může být 

dítěti měřena teplota. V případě, že dítěti bude naměřeno 37,0°C a více, nebude do provozu 

mateřské školy přijato a bude vyžadováno potvrzení o jeho zdravotní způsobilosti. Podobně 

bude řešena situace, jestliže dítě začne vykazovat symptomy zhoršeného zdravotního stavu, 

bude mu naměřena teplota (37,0°C a více). V tom případě bude dítě odděleno od ostatních dětí 

a rodiče budou vyzváni k jeho okamžitému převzetí.  



 

4. Další pravidla  

• Mateřská škola přijala zvláštní, zvýšená hygienická opatření – několikrát denně se dezinfikují 

dveře, kliky, vypínače, tlačítka zvonků, výtahů, telefony, zábradlí. Uklízí se pouze mokrou 

cestou s použitím antivirových prostředků. Důraz je kladen též na stálou a pečlivou hygienu 

rukou. Pro aktivity dětí bude přednostně využívána zahrada. Je přísně zakázáno, aby si děti 

nosily s sebou do školky jakékoliv osobní věci – hračky, knihy, apod.  

• Vybavení (především oblečení a obutí) dětí musí odpovídat prostředí, povětrnostním 

podmínkám a ostatním okolnostem. Každé dítě musí mít s sebou v MŠ uloženou 

v samostatném uzavíratelném sáčku čistou roušku (textilní nebo jednorázovou) – pro případ 

daný epidemiologickými pravidly (případ podezření na možnou nákazu). Na zahradě 

z hygienických důvodů není možné mít v provozu pítka. Proto každé dítě bude mít na pití svou 

jménem viditelně označenou, opakovaně uzavíratelnou plastovou láhev s tekutinou – během 

dne mu do ní budeme moci dolévat. Též stravování bude probíhat za zvýšených hygienických 

opatření.  

• Pokud se v okolí dítěte nebo u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění, je zákonný 

zástupce povinen neprodleně telefonicky nebo e-mailem informovat školu a dodržet patřičné 

veřejně předepsané podmínky chování a postupy. 

• Platby pro provoz jsou od 1.9.2020 stanoveny v běžné výši dané předpisem pro školní rok. 

Strava se platí nadále dle běžného rozpočtu, zálohově.  

•  

Tyto zásady byly aktualizovány 28.8.2020, nabývají platnosti od 1.9.2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bc. Veronika Vaněčková, DiS. 
        ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců 

 

O BEZINFEKČNOSTI A NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ  

VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  

 

1. Prohlašuji, že se mého dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily 
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta 
chuti a čichu, bolesti hlavy, malátnost, točení hlavy, zvýšená únava apod.). 
 

2. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s 
doporučením, abych zvážil/a tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na 
vzdělávacích aktivitách dítěte. 

 
3. Prohlašuji, že si nejsem vědom/a skutečnosti, že by u výše uvedeného dítěte došlo v 

posledních 14 dnech ke kontaktu s osobou léčící se na COVID-19 nebo osobou 
nacházející se v karanténě. 

 
4. Beru na vědomí, že moje dítě může být osobně přítomno v mateřské škole pouze, pokud 

je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. 
V případě změny zdravotního jsem povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit na výše 
uvedené kontakty.  

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého dítěte při nástupu do mateřské školy                       
po zahájení školního roku prosíme na společný formulář. 

V Praze, dne 1. září 2020 

 

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. 


