
Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace 

 

Provozní a hygienické podmínky mateřské školy od 1.9.2021 s přihlédnutím 
k současné epidemiologické situaci. 

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

Mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti bez povinnosti testování. 

 Děti po celý pobyt v MŠ nemusí používat žádný ochranný prostředek dýchacích cest 
/roušku/. 

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

- Nejsou stanovena žádná pravila – běžný režim 

V prostorách mateřské školy – vztahuje se na všechny osoby, které vstoupí do MŠ 

- Použít dezinfekci rukou při vstupu do mateřské školy. 
- Použít ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest  

/respirátor nebo roušku/ 
  

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty: 
-   děti, které navštěvují mateřskou školu 
-   osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo 
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti, či akutní duševní stav 
neumožňují dodržování tohoto zákazu 
- osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 
prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 
Tyto osoby jsou však povinny mít nasazený jiný ochranný prostředek dýchacích cest 
podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je 
v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný 
ochranný prostředek dýchacích cest.   
 

Zdržování se v prostorách MŠ jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

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. 

- Vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci v izolaci nebo s nařízenou karanténou. 



 

Zvýšená hygienická opatření se budou týkat: 

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

- 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. 

- Vstup třetích osob /mimo dětí a zaměstnanců/ do prostor školy je možný jen v 
nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v 
prostorách školy. 

Při pobytu venku 

Po vyhodnocení současné situace jsme se shodli na tom, že budeme s vašimi dětmi trávit co 
nejvíce času venku. Kromě školní zahrady využijeme krásného a bezpečného přírodního 
okolí. Ven budeme chodit za téměř každého počasí, a proto Vás prosíme o 
 

- vhodnou obuv a oblečení do lesa /botasky, gumáky, pláštěnka/, ale i pokrývku 
hlavy/čepici, kšiltovku/ 

- pořízení uzavíratelné láhve na pití- podepsané/velikost zvolte podle potřeby dítěte/. 
Každý den ji naplňte čerstvým, ne příliš slazeným nápojem a vložíte dětem do 
batůžku. Prosíme, zvolte přiměřenou velikost batůžku, abychom děti příliš 
nezatěžovali. Vše je v rámci pitného režimu venku v souladu se současnými 
epidemiologickými požadavky. 

 

 

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 



- Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat dětského 
lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

- V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid – 19 v MŠ, škola sama KHS 
nekontaktuje 

 
 

Pokud dojde k potvrzení onemocnění Covid-19 mateřská škola bude neprodleně informovat o 
vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS zákonné zástupce dětí 
a zřizovatele. 

Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 
onemocnění, včetně alergického onemocnění /rýma, kašel/, je umožněn vstup do školy pouze 
v případě, že prokáže lékařskou zprávou, že netrpí infekční nemocí.  

 

 

 

 V Oboře 23. 08. 2021 

 

 

 

Michálková Dana, ředitelka školy 

 


