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Tento dokument je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT Provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 („Manuál“) a vztahuje se na základní provozní podmínky 

základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně naší školy. Tento materiál stanoví pouze 

ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek 

vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.  

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně 

příslušnou KHS nebo na celostátní úrovni MZd. 

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor. 

Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky i zaměstnance školy s podezřením na 

výskyt covid-19, záložními rouškami  

 

Nástup dětí do MŠ: 

Do mateřské školy smí přijít jen zcela zdravé dítě, bez známky onemocnění (kašel, rýma, teplota). 

Pokud se příznaky nějaké nemoci objeví později, bude neprodleně izolováno v kabinetu výtvarné 

výchovy a rodič si jej neprodleně vyzvedne.  

Dítě smí do MŠ přivádět a odvádět jen jeden rodič, chráněný rouškou. V co nejkratší době opustí 

šatnu a nevstupuje do třídy. 

Při vstupu do prostor MŠ je k dispozici bezoplachová dezinfekce. 

Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce (20-30 sekund) vodou a 

tekutým antibakteriálním mýdlem. Děti,  pedagogičtí pracovníci a provozní zaměstnanci mateřské 

školy roušky v prostorách  školy nosit nemusí. 

 

Pobyt venku: 

Aktivity dětí se v případě dobrého počasí z větší části přesunou na školní zahradu. 

 

Stravování: 

Strava je připravována ve školní jídelně dle hygienických norem. Při stravování budou děti 

kompletně obslouženy. Při výdeji, manipulaci s použitým nádobím a ve třídě se kuchařky pohybují 

výhradně s rouškou a v jednorázových rukavicích. 



 

Kulturní akce – projektové dny 

Při pořádání kulturní akce popř. Projektového dne v MŠ nemají cizí osoby související s touto akcí 

žádné známky onemocnění. V opačném případě nejsou vpuštěni do budovy. 

 

Časová osa stravování: 

Dopolední svačina: 8,45 – 9,15 hod 

Odpolední svačina: 14,30 – 14, 15 hod 

Oběd: 11,45 - 12,00 hod 

 

Způsob vydávání svačin: 

• hrnečky s pitím jsou připravovány na stůl učitelkami 

• tácky se svačinou jsou rozdány učitelkami 

• použité nádobí odnášejí děti jednotlivě na vozík 

• odvoz nádobí do myčky v přípravně MŠ provádí kuchařka 

 

Způsob vydávání obědů: 

• obědy budou vydávány v době  od 11,45 do 12,00 hod 

• talíře na polévku a příbory rozdává učitelka 

• polévku nalévá učitelka  

• druhé jídlo vydávají kuchařky z výdejního vozíku  

• jídlo roznáší učitelky 

• použité nádobí odkládají děti jednotlivě na určené místo (odkládací stolek) 

• odvoz nádobí do myčky v přípravně MŠ provádí kuchařka 

 

Pitný režim: 

Pitný režim probíhá po celý den. Děti si nenalévají samy, ale obsluhují je učitelky. 

 

Způsob a intenzita větrání: 

Třída a ostatní přilehlé prostory jsou pravidelně větrány. Minimálně jednou za hodinu, intenzivně 

alespoň pět minut. 

 

 



 

Úklid a desinfekce prostor MŠ: 

Je zajištěno dostatečné množství desinfekce a antibakteriálního mýdla v dávkovačích.  Dále jsou 

zajištěny jednorázové papírové ručníky, kapesníky, jednorázové ochranné roušky i rukavice pro 

případné použití. Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a potřebě 

průběžného čištění a desinfekce povrchů a předmětů. 

 

Základní pravidla pro provádění úklidu: 

Před otevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor.  

Je kladen důraz na desinfekci ploch s důrazem na místa dotyku rukou. Provádí se několikrát denně 

podle potřeby. 

Pro čištění a desinfekci se používají desinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace prostředku a čas působení  (Flore SANITA, 

Krystal SANAN klasik, Dezin. Detergen DD 445 Plus). Ředění desinfekčních prostředků je 

prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě. Čistění a dezifekci provádí školnice, 

uklízečky a kuchařky. 

 

Zvýšená pozornost je věnována desinfekci dětských stolečků, židliček a povrchů jako jsou kliky, 

vodovodní baterie, splachovadla, klávesnice, dálkové ovladače, učební pomůcky, hračky, podlahy 

používaných prostor, WC apod. Dezinfekce bude prováděna před a po svačině a obědě. Také bude 

prováděna každodenně po skončení provozu MŠ. 

 

Výměna lůžkovin bude prováděna 1x za 14 dní. Praní prádla bude v teplotě vyšší než 600C. Použité 

prádlo se neprotřepává. Škola používá vhodné transportní obaly, které pravidelně po každém 

použití dezinfikuje. Použité prádlo se skladuje v těchto obalech v technické místnosti. 

Po celou dobu platnosti případné epidemie je zakázán suchý úklid. V odpadkových koších jsou 

jednorázové pytle. Koš je odnášen minimálně jednou denně. 

 

 

Projednáno na ped. radě 27.8. 2020 
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