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Konkrétní zvýšená hygienická opatření související se znovuotevřením MŠ dne 
18. 5. 2020 

Před budovou MŠ: 
 nutné dodržování odstupů 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními, 

 pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu, 

 všechny osoby před budovou škol se řídí pokyny pověřeného zaměstnance MŠ, 

 při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat 

před vstupem do školy: 

a) písemné seznámí s vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, 

b) písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, 

dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu apod.), 

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

 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 školky 

vstoupit, 

 na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami 

infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu. 

V prostorách mateřské školy: 
 doprovázející osoba se v prostorách MŠ (pouze šatny) pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně 

nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte), 

 při vstupu do šaten MŠ si každý použije dezinfekční přípravek, 

 v každé šatně se může pohybovat maximálně jedna doprovázejících osob s jedním dítětem, 

 po odchodu ze šaten doprovázející osoba předá dítě u vchodu do pobytových prostor MŠ pověřenému 

pedagogickému pracovníkovi, který dítě zavede do třídy, 

 zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy. 

Ve třídě: 
 neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým 

mýdlem, 

 zákaz nošení vlastních hraček z domova, 

 aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, 

 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. 

Z 
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 školní stravování probíhá v běžné podobě. 

Ze strany školy bude zajištěno: 
 dezinfekční prostředky na mytí rukou, 

 antibakteriální mýdlo v dávkovači a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou, 

 každodenní, pravidelná dezinfekce prostoru MŠ, 

 několikrát denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem (kliky dveří, spínače světel, 

zábradlí, baterie, lavice, stoly, dálkové ovladače, čipové systémy, vodovodní baterie aj.). 

 

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).  

 

Uvedená opatření jsou vypracována v souladu s dokumentem MŠMT „Provoz mateřských škol do konce 

školního roku 2019/2020“ a doplněna o specifická opatření zaměřená na ochranu zdraví dětí 

a zaměstnanců MŠ. 

 

Děkujeme za dodržování výše uvedených opatření 

 

V Benešově nad Ploučnicí dne 5. května 2020 

 

Mgr. Jakub Zelený 

ředitel školy 
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