
   
Všem dětem a zákonným zástupcům
Mateřské školy
Bystřice pod Lopeníkem

V Bystřici pod Lopeníkem dne 05. 05. 2020
Č.j. zsbpl  /2020

                                      
                                  Soubor pokynů, hygienických a provozních podmínek,
           organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti docházky dětí do mateřské školy 
                                  od 25. 05. do konce školního roku 2019/2020

Úvod
Tento dokument je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT ze dne 30. 04. 2020,

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 a vztahuje se na základní
podmínky  mateřských  škol  po  dobu  trvání  potřeby  dodržování  epidemiologických  opatření  a
doporučení.

Tento  dokument  stanoví  pouze  ty  základní  provozní  podmínky,  které  se  liší  (či  jsou
stanoveny  nad  rámec)  od  standardních  podmínek vyplývajících  ze  školských,  hygienických  a
dalších předpisů.

Ředitelka  školy,  se  souhlasem  zřizovatele  školy,  Obcí  Bystřice  pod  Lopeníkem,
informuje zákonné zástupce dětí MŠ o opětovném  zahájení provozu v mateřské škole, od
pondělí 25. 05. 2020.

Zákonný zástupce dítěte  je  povinen vyjádřit  zájem o docházku dítěte  do mateřské
školy do pondělí 18. 05. 2020. (viz příloha č. 1)

Zákonný zástupce je také povinen podepsat čestné prohlášení a seznámení s vymezením
rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví  (viz příloha č. 2) a odevzdat je při
zahájení provozu mateřské školy. 

    Organizace provozu v mateřské škole se řídí od 25. 05. 2020 těmito pokyny:

Provozní doba mateřské školy:
Provozní doba v MŠ je stanovena na dobu od 06:30 – 16:00.



Hygienická opatření provozu mateřské školy 

Cesta do MŠ a z MŠ
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)
 Pro všechny osoby 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

 Před  školou  dodržovat  odstupy  2  metry v  souladu  s  krizovými  nebo  mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/člena společné domácnosti) 

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Před vstupem do budovy MŠ je povinnost desinfekce rukou dětí i doprovodu.  
 Doprovod dítěte zajišťuje pouze jedna doprovázející osoba. 
 Nedoporučujeme,  aby  doprovázející  osobou  dítěte  byla  osoba  s  rizikovými  faktory

(rizikové faktory – viz níže)

V prostorách mateřské školy
Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v 
areálu MŠ. 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze
po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 Děti v mateřské škole roušky nosit nemusí. 
 Zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušku, štít nebo ústenku.  
 Pro pobyt venku se využívá převážně areál MŠ, včetně hřiště u MŠ. K pobytu venku je

také  možné využít okolní přírodu- les, louku, v blízkosti mateřské školy.
 Skupiny  dětí  se  při  pobytu  venku  intervalově  střídají  nebo  je  určen  na  školní  zahradě

oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 Toalety  jsou  vybaveny  tekoucí  pitnou  vodou,  mýdlem  v  dávkovači  a  desinfekčními

prostředky.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. 
 Jednorázové rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, nutné jsou pro pedagogy např. při

dopomoci s osobní hygienou dětí, při roznášení jídla, při dopomoci v oblékání u menších
dětí. 

 Škola má dostatečné množství dezinfekce.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5

minut).
 Úklidový  personál  je  informován  a  poučen  o  hygienických  zásadách  a  o  potřebě

průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy

nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce  povrchů  nebo  předmětů,  které  používá  zvláště  velký  počet  lidí,  musí  být

prováděna několikrát denně (např.  kliky dveří,  spínače světla,  klávesnice a počítačové
myši).

 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně. 



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 organizaci školního stravování
         • Školní stravování je zajištěno v běžné podobě.

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje důkladně ruce.
 Pokrmy a tekutiny  vydává personál v jednorázových rukavicích, včetně čistých příborů. 
 Děti si samy jídlo od výdajového okýnka neodnášejí, pití nenabírají a neberou si samy ani

příbory.
 Při  přípravě  jídel  a  při  vydávání  je  nutné  dodržovat  zvýšenou měrou běžná  hygienická

pravidla. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, zarudnutí očí, aktuálně vyskytnutá vyrážka, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 

 Pokud  dítě  vykazuje  některý  z  možných  příznaků  COVID-19,  budou  neprodleně
kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

 O podezření  informuje vedení školy spádovou hygienickou stanici Zlínského kraje.
 Ostatní dětem je změněna výuka na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není

známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. 
 Škola má bezkontaktní teploměr, který použije při vykazovaných příznacích.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v

nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 
 Zákonní  zástupci  jsou  o  této  skutečnosti  informováni  s  odkazem,  dokud  není  známý

zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 
 Pokud zákonný zástupce zaznamená doma u dítěte navštěvující MŠ  akutní příznak

infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID- 19 ((zvýšená tělesná
teplota, kašel, zarudnutí očí,  aktutálně vyskytnutá vyrážka na končetinách, sraženiny
po těle,  náhlá  ztráta  chuti  a  čichu,  jiný příznak akutní  infekce  dýchacích  cest),  je
povinně okamžitě oznámit tento stav vedení mateřské školy.  

Osoby s rizikovými faktory

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 domácnost

 Žádáme, aby  zákonní zástupci, s veškerou mírou odpovědnosti,  zvážili tyto rizikové
faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské
školy s tímto vědomím. 

 Při  prvním vstupu do školy předkládá  zákonný  zástupce  žáka  tato  prohlášení,  která  je
možné podepsat před vstupem do školy:

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.). 

 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské
škole umožněn. 

V Bystřici pod Lopeníkem dne 05. 05. 2020

Přílohy tvořící nedílnou součást dokumentu
 č. 1. Vyjádření zájmu zákonných zástupců o docházce dítěte do MŠ od 25. 05. 2020
 č. 2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Zpracovala: Bc. Monika Petrášová, ředitelka školy

Spolupracovala: Jarmila Beníčková, vedoucí učitelka MŠ

Se souhlasem:  Obec Bystřice pod Lopeníkem – zřizovatel školy
                           starosta obce p. Martin Gavenda

Projednáno: na provozní poradě se zaměstnanci školy dne: 05. 05. 2020
                    se starostou obce dne 11. 05. 2020
                    seznámeni zákonní zástupci dne: 11. 05. 2020

Zveřejněno na webových stránkách školy a na facebooku školy dne 12. 05. 2020
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