
 Mateřská škola Svojetice , okres Praha - východ
                příspěvková organizace zastoupená  ředitelkou školy Sylvou Miškovskou
                                                  Louňovická 358 , 251 62 p.Mukařov  
                                                                   tel. 731 666 902
                                                       e mail : skolka@svojetice.cz
                                                                   ICO : 70997551

Č.j. : 26 / 2020                                                                                                   Ve Svojeticích 3. 5. 2020

Provozní podmínky Mateřské školy Svojetice 
po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření 

Otevření mateřské školy : 25. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních 
předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 
Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

RIZIKOVÉ FAKTORY

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). 



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 jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 
domácnosti. 

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. 

• Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení.
         -   písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
             zdravotnictví, 
         -   a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
             onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
O této povinnosti jsou zákonní zástupci ředitelem školy předem emailem informováni.

• Doporučení školy je již s podepsaným dokumentem v rámci rychlého řízení přijít. 
Kdo nemá možnost vytištění formuláře, poskytne mu tento dokument škola při nástupu.

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

• Čestné prohlášení je přílohou dokumentu.

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 dítě 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. Ostatní děti je pak vhodné 
umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, 
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla 
bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty. 

• Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí 
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné 
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 

PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

P  říchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou   

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními :

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), vyjma dětí do 7 let.
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

( neplatí pro doprovod dítěte / členy společné domácnosti). 
• Dezinfekce u vchodu budovy bude umístěna před vstupem do budovy na stolku 

pod střechou z důvodu zastínění, na vchod do budovy praží slunce po celou dobu. 
Dostupná bude v době příchodu rodičů s dětmi do školy a v době jejich vyzvedávání.
V době pobytu dětí na školní zahradě bude uklizena na bezpečném, dětem nedostupném
místě.



Šatny a vestibul mateřské školy 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 
nezbytně nutnou dobu – šatny  ( předání, vyzvednutí dítěte) . 

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

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí děti důkladně umýt ruce vodou a tekutým 
mýdlem / při ranním příchodu do školy, z pobytu venku … /.

• Minimalizovat velké shromažďování osob ve škole a před školou; mateřská škola je povinna 
zajistit případnou organizaci pohybu osob. Při větší koncentraci osob v šatnách bude 
příchod do budovy organizovat personál školy.

• Oblečení v šatnách, které děti bezpodmínečně nepotřebují, rodiče odnesou
• Košile na pracovní činnosti bude umístěna  v šatně na místě dítěte, nikoliv ve sběrném boxu

Ranní filtr 
• Denně proběhne ranní filtr, zákonný zástupce je zodpovědný za to, že přivede do MŠ

pouze zcela zdravé dítě.

Umývárna a hygiena

• látkové ručníky budou nahrazeny jednorázovými papírovými ručníky
• personál dohlédne na dodržování počtu dětí v umývárně
• kontrolu omezeného počtu v umývárnách řídí personál školy
• papírové kapesníky budou na vyžádání u personálu, nikoliv volně dostupné
• při dopomoci s osobní hygienou dítěti, použijí zaměstnanci rukavice

Úklid a dezinfekce školy

• ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor, dezinfekce hygienických zařízení, dezinfekce 
ploch a předmětů , kterých se děti či pracovníci dotýkají

• k dezinfekci používat prostředky vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním 
účinkem

• při likvidaci odpadu použijí zaměstnanci vždy rukavice
• je zakázán suchý úklid
• před a po servírování jídla stoly vždy umýt a vydezinfikovat
• třídy budou pravidelně větrány

 Stravování - výdej přesnídávky , oběda a odpoledních svačin 

• všechny děti se po provedené hygieně – důkladném umytí a vydezinfikování rukou, posadí 
ke stolečkům + hygienu provedou  zaměstnanci  ( umytí + dezinfekce rukou ) 

• k výdeji nádobí i potravin použijí zaměstnanci rukavice
• dítě k stravování dostane přiděleno nádobí a příbory od pověřeného pracovníka, nebude

si nic brát samo
• každému se dá na tácek předem namazaná přesnídávka, svačinka (chléb, rohlík, houska), 

zelenina,ovoce. Pokud bude k obědu salát v misce nebo kompot , nelze , aby si děti mezi 
s sebou potraviny předávaly. Děti nebudou rozdávat nic.

• polévku a hlavní jídlo rozdávají paní učitelky, provozní zaměstnanci



• pitný režim během celého dne zajišťuje personál
• kelímky + voda ,šťáva, čaj budou v přípravných kuchyňkách , dětem bude nalito na vyžádání,

nebo budou pobízeny
• zvýšený dohled nad dětmi , aby nesahaly na připravené čisté nádobí na vozících  
• po stravování  zaměstnanci dohlédnou na hygienu dětí

Pobyt venku

• Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Pobyt mimo areál školy není 
v pokynech MŠMT povolen.

• Třídy se na školní zahradě budou intervalově střídat. 
• V případě souběžného pobytu venku všech tříd, je nutno rozdělit tyto třídy do oddělených částí 

školní zahrady, aby nedošlo k jejich prolínání .
• V případě dobrých klimatických podmínek budou děti trávit v budově dopoledne i 

odpoledne dobu nezbytně nutnou, doporučen je častý pobyt ve venkovním areálu školy 
/ vzhledem k podmínkám školy a nedostatečně stinným plochám na školní zahradě, 
vyhodnotí denně personál vhodnost pobytu na školní zahradě, aby nedošlo k přehřátí 
organismu /.

Provoz tříd

• Mateřská škola se pokusí personálně zajistit provoz tříd tak, aby nedocházelo k jejich 
spojování. Každá skupina bude pouze ve své třídě od 7h do 17h. 

• Z tohoto důvodu již do konce školního roku nebudou ve škole již žádná kulturní představení,
ze stejného důvodu neproběhnou další plánované akce / sportovní olympiáda,
školka nanečisto, zahradní slavnost   …. /. K tradičnímu pasování předškoláků předají 
informace paní učitelky ze třídy Včelky, až se nám podaří vytvořit přijatelný způsob 
realizace.

Zájmové aktivity
• Plavecká výuka - řešíme vrácení částky za nezrealizované lekce, doprava je již vyřešena

                            - lekce  26.5. nebude
• Kroužky – individuálně se zákonnými zástupci řeší lektoři zájmových aktivit

Nástup do školy a platby

• Jestli jste se již nyní rozhodli, že do konce školního roku nenastoupíte, zašlete tuto informaci
na email: skolka@svojetice.cz

• V tomto případě již neplaťte stravné, ani školné. Přeplatky Vám budou vráceny při 
závěrečném vyúčtování, včetně nevyčerpané částky z kulturního fondu / zrušená divadelní 
představení , výlet do Kikilandu … /.

• Pokud dítě nastoupí od 25.5.2020, bude na období 25.5. – 31.5. převedena alikvótní část 
z měsíce března. Za červen zaplatíte již plnou částku. I zde Vám budou při závěrečném 
vyúčtování vráceny vzniklé přeplatky za rok + období uzavření školy z důvodu mimořádného
opatření / stravné, školné, kulturní fond /.

• U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, platí totéž, co pro základní školy – princip
dobrovolnosti / není povinnost nástupu do MŠ, nepíšete omluvenky /.

Sylva Miškovská -  ředitelka školy                           

mailto:skolka@svojetice.cz

		2020-05-03T11:01:34+0200
	Sylva Miškovská




