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Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 Doprovázející osoba dítěte do mateřské školy je povinna minimalizovat pohyb na 
zahradě, před budovou školy.

 Před budovou mateřské školy a na zahradě platí pro doprovod aktuální obecná 
pravidla chování stanovená krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydané MZ ČR.
(Např. dodržovat odstupy 2 metry, není nutné např. u doprovodu dítěte/členů 
společné domácnosti, zakrytá ústa a nos).

V prostorách mateřské školy

 Doprovázející osoba i s dítětem jsou povinni při příchodu do budovy si neprodleně 
odezinfikovat ruce. 

 Na chodbě dodržuje odstupy 2 metry a do šaten vstupují po jednom. Doprovázející 
osoba musí počítat s časovým omezením při vedení dítěte do mateřské školy.

  Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy po nezbytně nutnou dobu

(zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Dítě doprovází pouze jedna osoba.
 Pro doprovod platí v budově mateřské školy aktuální obecná pravidla chování 

stanovená krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydané MZ ČR. (např. zakrytá 
ústa, nos).

 Doprovázející osoba je povinna reagovat na pokyny zaměstnance mateřské školy.
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

Ve třídě

 Doprovázející osoba nevstupuje do třídy. U dveří třídy vyčká na signál pedagoga, že 
příchod dítěte zaregistroval. (oční kontakt, oslovení dítěte, doprovázející osoby).

 Dítě si neprodleně po příchodu do třídy půjde pod dozorem pedagoga umýt ruce 
vodou a mýdlem. K hygieně se budou používat pouze papírové ručníky.

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 Aktivity v mateřské škole se budou plánovat tak, aby děti většinu času trávily venku. Pro pobyt

venku se bude využívat pouze areál mateřské školy.
 Děti si nebudou z domu nosit žádné předměty, hračky, plyšáky, látkové kapesníky 

apod.
 Zákonní zástupci jsou povinni zajistit dítěti čisté oblečení do třídy a na zahradu. 
 Čisté lůžkoviny a pyžamo si dítě donese do mateřské školy každé pondělí. Lůžkoviny 

budou vyžehlené, podepsané a v igelitovém, uzavřeném sáčku. 
 Určený zaměstnanec bude pravidelně dětem nabízet pitný režim. Děti se samy 

nebudou obsluhovat.
 Pitný režim na pobyt venku si děti budou nosit vlastní v batůžku. 



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 mateřské školy vstoupit. 

 Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, bude izolováno 
od skupiny. 

 Zákonní zástupci jsou povinni v tomto případě neprodleně po kontaktování 
zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

 O podezření se informuje spádová hygienická stanice. 
 Ostatní děti ze skupiny, včetně pedagogů, v tomto případě mají povinnost nosit 

roušku, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu 

opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. I 
v tomto případě má skupina povinnost nošení roušky, dokud není známý zdravotní
stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla při stravování v mateřské škole

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 
 Pokrmy vydává personál určený k výdeji stravy. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 
  Při vydávání jídla je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Personál 

určený k výdeji stravy mateřské školy bude používat při vydávání jídla rukavice, roušky 
popř. štíty.

Rámcová pravidla v mateřské škole po dobu mimořádného opatření

 Dítě i doprovázející osoba jsou povinni podstoupit namátkové měření tělesné 
teploty, bezdotykovým teploměrem, v prostorách mateřské školy.

 Dítě si donese do mateřské školy 1x roušku v uzavřeném obalu (tzv. rezervní), 
kterou odevzdá ve třídě.

 Použité roušky dítěte nezůstávají ve třídě ani v šatně mateřské školy. Doprovázející 
osoba si musí roušku na příchod a odchod dítěte z mateřské školy zajistit. 

 Zákonný zástupce dítěte i zaměstnanci mateřské školy, před znovuotevřením 
mateřské školy, jsou povinni se seznámit s „Dodatkem ke školnímu řádu  č.1/2020.

 Před znovuotevřením mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni písemně 
doložit:



 „Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního 
onemocnění“
 „Čestné prohlášení, že byli seznámeni s vymezením osob s 
rizikovými faktory“ a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory 
při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
 

 


