
                                                                                           

  M a t e ř s k á   š k o l a  K o n i c e,  příspěvková organizace 
  Smetanova  202,  798 52 Konice     tel: 582 396 170, e-mail mskonice@volny.cz 

 
V Konici 6.5.2020 č.j. 55/T/2020 
   
 

Pravidla pro provoz Mateřské školy Konice 
po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení. 

 

 

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle 
právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů.  
Dokument vychází ze "souboru hygienických a provozních podmínek" vydaných MŠMT ve 
spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. 
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání 
potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 

 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  
 
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními, zejména:  
 

� Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

� Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  

 
Pohyb před mateřskou školou 
 

� Minimalizujte velké shromažďování osob před školou 
� Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními  
� Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 

nosu 
  

Pohyb v prostorách školy 
 

� Do MŠ doprovází dítě pouze jedna osoba, která nevykazuje žádné 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. 

� Po vstupu do MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí 
� 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.  
� Pedagogičtí pracovníci budou používat roušku při styku s doprovázející osobou. 
� Do šaten dětí vstupují pouze 4 osoby ( 2 dospělí a 2 děti - neplatí pro sourozence 

navštěvující MŠ). 
� I v prostorách MŠ dodržujte rozestupy, buďte k sobě ohleduplní. 

 



 
 
Hygienická opatření 
 

� Do mateřské školy budou přijímány jen zdravé děti, bez příznaků respiračního 
onemocnění (kašel, rýma, teplota).  
 

� Před přijetím dítěte do MŠ (po znovuotevření) zákonný zástupce odevzdá "Čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" a dále 
prohlášení, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory - tyto je třeba 
zvážit při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do 
mateřské školy umožněn. 
 

� Denně předává zákonný zástupce dítě pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním 
filtru s informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. 
 

� Neprodleně po přezutí a převlečení si musí dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým 
mýdlem - připomeňte dětem správné mytí rukou. 
 

� Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu 
dětí. 
 

� Děti budou používat pouze jednorázové kapesníky a jednorázové papírové ručníky. 
 

� Ve skříňce musí mít dítě v igelitovém sáčku označeném jménem nejméně 2 čisté 
roušky. 
 

� Děti ze třídy "Koťátek" si přinesou vlastní označený hrníček na pitný režim. 
 

� V prostorách školy se budou dodržovat hygienická pravidla ve zvýšené míře, bude 
několikrát denně prováděna dezinfekce společných prostor - klik, dveří, zábradlí, 
spínačů světel ... 
 

� Dezinfekce toalet probíhá minimálně 1x denně, důkladné čištění všech místností, ve 
kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí bude prováděno 
nejméně jednou denně.  
 

� Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude 
umístěno do samostatné místnosti (ateliér) a bude kontaktován zákonný zástupce, 
který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová 
hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu 
MŠ a vezmou si roušky. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od 
lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu. 

� Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní. 
 

� Pitný režim na školní zahradě - pedagogický pracovník napustí do čisté skleničky 
vodu z pítka, použité sklenice se odnesou do školní kuchyně k umytí v myčce. 

 
 
 
 



 
Stravování 

� Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě. 

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

Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou 
pracovnice používat jednorázové rukavice.  
 

� Jídlo dětem budou servírovat pracovnice pověřené výdejem stravy, budou mít zakrytá 
ústa a nos a jednorázové rukavice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ............................................................ 
                                                                                Hana Továrková, ředitelka školy 


