
Informace k provozu MŠ Ohnišov do konce školního 
roku 2019/2020 

Z důvodu znovuotevření mateřské školy od 25. 5. 2020 a v souladu s dokumentem Provoz 
mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ze dne 30. 4. 2020, vydaným 
MŠMT, vydala ředitelka školy tento dokument, který se vztahuje na základní provozní a 
organizační podmínky MŠ Ohnišov po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických 
opatření a doporučení.   

Zákonný zástupce sdělí mateřské škole do 18. 5. 2020, zda se jeho dítě bude po znovuotevření 
MŠ účastnit předškolního vzdělávání a v jakém rozsahu (dopolední/ celodenní). Sdělení ve 
formě viz níže zašle zákonný zástupce na e-mail mateřské školy msohnisov@seznam.cz 
 
Forma sdělení: 
 
Docházka do mateřské školy od 25. 5. 2020 
Jméno a příjmení dítěte ANO/NE dopolední/celodenní  
 
 

1. Provozní doba mateřské školy 
 
Mateřská škola bude do konce školního roku otevřena za zpřísněných hygienických opatření. 
Před znovuotevřením MŠ bude proveden důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
 
Provozní doba MŠ: od 6:45 do 15:30 hodin. 
 
Děti musí být ve škole nejdéle v 8 hodin. 
 

2. Cesta do školy a ze 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 (Za ochranné prostředky dýchacích cest - nos, ústa- 

se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 
které brání šíření kapének.)  

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy 
nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

 

3. Příchod ke škole a pohyb před školou  
• Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).  

• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

4. Vstup do budovy školy  
• Do školy budou moci nastoupit děti zcela zdravé (bez akutních zdravotních obtíží). 
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• 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. 

• U vstupu do budovy školy bude dětem a doprovázejícím osobám změřena teplota 
bezkontaktním teploměrem.  

• Po vstupu do budovy si dítě a doprovázející osoba vydezinfikují ruce, a to prostřednictvím 
bezdotykového dávkovače dezinfekce umístěného za hlavním vchodem do budovy – vlevo za 
dveřmi (pro čistý provoz v prostorách školy). 

• Každé dítě bude mít s sebou na den 1 roušku a sáček na uložení roušky. 
 

5. V prostorách mateřské školy 
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy s rouškou, a to pouze 

po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  

• Roušku dítěte vloží doprovázející osoba do sáčku a uloží v šatně do přihrádky dítěte. 

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

• Děti si nesmí nosit z domova vlastní hračky. 

•  Školní aktivity budou organizovány tak, aby větší než obvyklá část dne byla strávena 
venku v areálu ZŠ a MŠ Ohnišov.  

• Pro pobyt venku bude využíván pouze areál školní zahrady. 

• Na WC je mýdlo v dávkovači a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

• Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, které používá zvláště velký 
počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla) 

• Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů a předmětů, jako jsou např., 
vodovodní baterie, klávesnice, hračky, podlahy používaných prostor, WC apod. 

• Nejméně jednou denně bude probíhat důkladné čištění všech místností. 

 

6. Ve třídě 
• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý omýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou 

a tekutým mýdlem).   

• V místnosti, kde budou děti pobývat, se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po 
dobu 5 min).  

• Místnost na spaní nebude dětem přístupná a po odpoledním spánku bude intenzivně větrána. 

 

7. Stravování 
• Děti budou mít stravu zajištěnu v běžné podobě. 

• Stravování bude probíhat za níže uvedených pravidel: 
➢ Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, děti si samy jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory. 
➢ Před zahájením stravování si každé dítě omyje ruce. 

 

• Výdej jídla do jídlonosičů nebude z hygienických důvodů možný. Je nutné odhlášení jídla den 
předem. Ve výjimečném případě je možný výdej do jednorázových krabiček, které má  k 

dispozici ŠJ. Výdej bude možný v době od 11:00 do 11:15 za zpřísněných hygienických 
opatření.  

• Je zakázáno nosit do MŠ jakékoliv vlastní potraviny. 

 

8. Docházka, předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí 
• Ráno předá zákonný zástupce dítě pedagogovi. 



• V případě odchodu dítěte po obědě je vyzvednutí možné v době od 12:15 do 12:45.  

• Odpoledne je možné dítě vyzvednout od 14:30 do 15:30. 

• Osoba, která bude dítě vyzvedávat, si po vstupu do vestibulu vydezinfikuje ruce, zazvoní na 
zvonek a vyčká na vpuštění do školy.  

• Ve vestibulu školy je třeba dodržovat rozestup 2 metry a mohou se zde zdržovat max. 3 osoby. 

• Při odchodu si dítě v šatně nasadí roušku a v doprovodu opouští budovu školy. 

• Prosíme rodiče, aby stanovili stále stejné osoby (max. 2), které budou dítě do MŠ vodit a 
vyzvedávat, aby nedocházelo ke střídání mnoha osob v budově školy. 

• Docházka do mateřské školy je do konce roku dobrovolná. V případě dítěte s povinnou 
předškolní docházkou bude se zákonným zástupcem domluvena forma vzdělávání. 

• Pokud se dítě nemůže k předškolnímu vzdělávání dostavit, lze jej omluvit telefonicky nebo 
e-mailem. 
 

9. Podezření na možné příznaky COVID-19 
• Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné 

místnosti (izolace) a zákonný zástupce žáka bude kontaktován a vyzván k okamžitému 
vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou 
pak umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita na pobyt venku s povinným 
nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného žáka.  

• Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí 
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci budou pak 
umístěni do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.  

• Izolační místnost je v přízemí v prostoru šatny a je vybavena dezinfekcí. 
 

10. 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).  
 
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.  
Zákonným zástupcům se doporučuje, aby zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 
 
 



11. Čestné prohlášení 
• Při vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte pedagogovi vyplněné a podepsané 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se 
s vymezením osob s rizikovými faktory. Formulář Čestného prohlášení ve formátu PDF je v 
samostatném souboru, případně jej lze stáhnout/vytisknout z webu ZŠ a MŠ Ohnišov 
(www.zsamsohnisov.cz) a bude též k dispozici v mateřské škole. 

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

 

12. Provoz mateřské školy během letních prázdnin 
• Provoz MŠ bude probíhat za výše uvedených zpřísněných hygienických pravidel. 

• Mateřská škola bude uzavřena od 20. 7 do 14. 8. 2020. 
 
 
 
 

 
V Ohnišově dne 11. 5. 2020      Mgr. Věra Špalková 
             ředitelka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsamsohnisov.cz/

