
Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace 

 

Provozní  a hygienické podmínky Mateřské školy v Oboře od 11.5.2020 po dobu trvání 
potřeby dodržování epidemiologických opatření. 

Provoz mateřské školy bude denně od 7,00- 16,00hod. 

 

Cesta do mateřské 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/rouška, ústenka, šál – vše, co brání šíření kapének/. 

- Dodržení odstupu 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními /není 
nutné u doprovodu dítěte, členů společné domácnosti/. 

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

- Zbytečně se neshromažďovat před školou. 
- Dodržovat odstupy 2 m s krizovými nebo mimořádnými opatřeními /není nutné u 

doprovodu dítěte, členů společné domácnosti/. 
- Mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky. 

 

V prostorách mateřské školy 

- Setrvávat jen nezbytně nutnou dobu /při předání, vyzvednutí dítěte/ a to vždy 
s ochrannými prostředky- 

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

 

Zajištění školního stravování 

- Školní stravování dětí a zaměstnanců MŠ bude probíhat v běžné režimu. 
- Při přípravě jídel a při vydávání bude nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná 

hygienická pravidla /např.děti si samy neberou příbor, vše vydávají zaměstnanci 
školy/. 

 

 



Zvýšená hygienická opatření se budou týkat: 

- Použití dezinfekce při vstupu do mateřské školy – bude umístěna ve vestibulu, hned za 
vchodovými dveřmi. 

-  Dodržováním nošením roušek rodiči před školou i v prostorách /vestibul školy + šatna 
dětí/, kde se budou zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. 

- Zvýšeným dohledem na dodržování osobní hygieny dětí. 
- Zákazem nošení hraček z domova. 
- Dohledem nad správnou respirační etiketou dětí. 
- Důkladného čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další 

zaměstnanci školy nacházejí, musí být prováděno 1x denně. 
- Dezinfekce povrchů nebo předmětů, který používá větší počet lidí, musí být prováděna 

několikrát denně, / kliky, vypínače zábradlí…/.Nutné se vyhnout alergenním 
prostředkům. 

- Zajištěním příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání 
v prostorách MŠ 

- Zajištěním zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly hrníčky, příbory a jiné věci 
přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy. 

- Výměny lůžkovin 1x týdně. 

 

 

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 dítě bude vykazovat některý z možných příznaků Covidu-19, bude umístěno do 
samostatné místnosti. Zákonní zástupci dítěte budou MŠ kontaktováni a jsou povinni 
si dítě vyzvednout v nejkratší možné době. Ostatní děti budou umístěny do jiné 
místnosti do té doby, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. 

 

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 a podob,) 
b) při protinádorové léčbě 
c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně. 



5. Těžká obezita 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin, vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu /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 jakákoli osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Záleží na zvážení a rozhodnutí Vás rodičů, zda dítě, které patří do rizikové skupiny bude 
navštěvovat naši mateřskou školu. 

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte toto prohlášení, které je 
možné vytisknout a přinést s sebou nebo si je vyžádat a podepsat přímo ve škole. /viz. 
příloha. 

- Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví a 

- Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

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

 

   

V Oboře 04. 05. 2020 

 

Michálková Dana, ředitelka školy 


