
Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

 

Mimořádná pravidla pro znovuotevření mateřské školy 

 

Úvod 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání 
potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 
Mateřská škola Přerov, Optiky 14 včetně odloučeného pracoviště Kozlovice, Grymovská 21 je 
na základě rozhodnutí Krizového štábu města Přerova ze dne 4. 5. 2020 znovuotevřena pro 
děti od pondělí 18. května 2020. Podmínky provozu jsou dány metodickým doporučením 
MŠMT ze dne 30. 4. 2020, dále budou nastavena zvýšená hygienická pravidla provozu, při 
nichž vychází škola z doporučení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem 
v Olomouci k prevenci šíření onemocnění COVID-19 ze dne 27. 4. 2020. 

 

ORGANIZACE PROVOZU 

 

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 

• Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci 
 
 
Předávání dětí 

• Před vstupem do budovy na vyznačeném místě bude umístěn stojan s dezinfekcí, 

každý příchozí je povinen před vstupem do budovy provést dezinfekci rukou 

dezinfekčním přípravkem sobě i dítěti. 

• Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním 

teploměrem). Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může 

odejít. 

• Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění 

nebo má zvýšenou teplotu nad  37°C. 

 



 

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance 

• Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, 

bude nápomocen při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny (časté 

mytí rukou, řádné vysušení jednorázovými ubrousky, použití dezinfekčního 

prostředku), respektive zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a 

zajistí uložení těchto prostředků mimo dosah dětí. 

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

• Provozní zaměstnanci jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách a o 

potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 

• Zákaz nošení vlastních hraček do MŠ 

 

Stravování 

• Pracovnice výdeje stravy je povinna mít při jakékoli manipulaci s nádobím, příbory 

nebo potravinami ochranné rukavice. Mytí nádobí probíhá v myčce ve výdejní 

kuchyňce. 

• Děti mají nárok na stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb.  

• Pitný režim bude zajištěn tak, že si každé dítě přinese ráno plastovou lahev 
označenou svou značkou, do které bude napuštěna voda, dle potřeby bude 
doplňována provozním zaměstnancem, který při manipulaci používá jednorázové 
rukavice. 

 

• Při vyzvedávání jídla v první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole bude 

strava vydána v menuboxu dodaného školní jídelnou. Není přípustné nosit do 

výdejny vlastní nádoby na stravu. 

 

 

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, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 



• Pokud dít vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 

vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  

 

 

 

PŘÍLOHOU JE ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ALERGII DÍTĚTE, pokud zákonný zástupce tyto 

dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 

 

 

Platnost pravidel 18.05.2020 do odvolání 

 

V Přerově dne 04.05.2020                                                             
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