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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).  

 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  

 

Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské 

školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu. 

Školnice bude dohlížet na to, aby se doprovázející osoby v budově mateřské školy 

neshromažďovaly a dodržovaly rozestupy.  

Po vstupu do MŠ děti a doprovod použijí dezinfekci rukou. 

Po přezutí a převléknutí si děti důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem (20 – 30 sekund). 

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

Pro pobyt venku se bude využívat prostor školní zahrady.  

Dítě bude mít v šatně 1 roušku – v sáčku označeném jménem dítěte 

Dítě nebude nosit do školy žádné hračky. 

 

Každý den bude probíhat v budově MŠ zvýšená hygiena: 

- Děti budou vedeny ke zvýšené hygieně, budou používat jednorázové papírové ručníky. 

- Prostory MŠ budou často větrány. 

- Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně. 

- Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. 

- Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, zábradlí, zvonky) 

- Pracovnice MŠ budou používat rukavice např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, 

při přípravě jídla, likvidaci odpadů a úklidu. 

 

Pravidla při stravování: 

- Děti se budou stravovat ve svých třídách v mateřské škole. Nebudou docházet do 

školní jídelny. 

- Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 

 

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).  



Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny: 

 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 

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

domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti 

dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 

 

 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka prohlášení: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví, a 

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení. 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do 

mateřské školy umožněn. 


