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Podmínky nástupu dětí do Mateřské školy

Podmínky nástupu dětí do Mateřské školy jsou zpracovány dle Metodiky, vydané
Ministerstvem školství, v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Dítě může být do Mateřské školy přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících
virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.). Dítě ani osoby, s nimiž děti žijí ve společné domácnosti, nemají v daném čase nařízeno
karanténní opatření a nespadají ani do rizikových skupin podle faktorů, stanovených
Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:
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)
6 – Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7 – Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8 – Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění v období dvou týdnů předcházejících nástupu dítěte do Mateřské školy.
Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce také poučí dítě o nutnosti
dodržovat zásady osobní hygieny.
Příchod do Mateřské školy:
Dítě bude přiváděno pouze jednou dospělou osobou, přičemž se doporučuje nevyužívat osoby
starší 65 let, které mohou být k nákaze náchylné (dále jen „doprovod“). Doprovod i dítě jsou
povinni při vstupu do budovy Mateřské školy použít desinfekci rukou a může jim být při vstupu
do budovy školy bezkontaktně změřena teplota.
Současně je nutno minimalizovat shromáždění osob před školou, případně je Mateřská škola
povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou. Rodiče po odevzdání dětí do školy a po
jejich vyzvednutí ze školy odchází domů, neshlukují se v areálu Mateřské školy a plně
respektují případné požadavky a pokyny zaměstnanců Mateřské školy. Před budovou Mateřské
školy jsou všichni povinni dodržovat odstupy ve vzdálenosti 2 metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné dodržovat rozestup mezi členy společné
domácnosti). Vstup do prostor šaten je povolen v počtu maximálně 3 děti s doprovodem
najednou a doba pobytu doprovodu v šatně musí být omezena na nezbytně nutnou dobu.
Doprovázejícím osobám je v areálu Mateřské školy doporučeno pohybovat se zakrytým nosem
a ústy.
Pobyt v prostorách Mateřské školy:
Aktivity v Mateřské škole budou organizovány tak, že bude-li to možné, budou děti trávit
většinu dne mimo budovu Mateřské školy (zahrada MŠ, terasa, nádvoří, apod.). Pro pobyt
venku se bude přednostně využívat areál Mateřské školy. Skupiny dětí se v prostorách zahrady
školy budou intervalově střídat, nebo budou využívat oddělené prostory.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně umýt ruce vodu
a tekutým mýdlem, přičemž může být následně ještě použita desinfekce.
Ve všech prostorách školy bude prováděno pravidelné intenzivní větrání (což je zásadní
preventivní faktor), minimálně však jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Děti a zaměstnanci školy v prostorách školy nemusí mít povinně zakrytá ústa a nos.
Použití hygienických rukavic při běžných situacích není potřeba, rukavice budou využívány
především při výpomoci dětem s osobní hygienou, při přípravě jídla, apod.
Zákonný zástupce dítěte je povinen respektovat, že v souladu s vydanými epidemiologickými
opatřeními je zakázáno vnášet do areálu Mateřské školy osobní hračky dětí (ani plyšové),
a ke hrám dětí ve třídě budou používány pouze hračky, které lze desinfikovat a otřít.
Při vyzvednutí dítěte z Mateřské školy nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci
(mikiny, bundy, tepláčky, apod.) s výjimkou uloženého náhradního oblečení, které musí být
uloženo v neprodyšném obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). Každé dítě bude mít
samostatný uzavíratelný sáček na roušku, se kterou do školy přišlo, a současně rodič zajistí, aby
mělo dítě v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku na cestu domů a pro
případ podezření na možnou nákazu.
Hygienická specifika provozu Mateřské školy:
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
infekce dýchacích cest, covidové prsty) nesmí vstoupit do areálu Mateřské školy.
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 z Mateřské
školy. O podezření musí být informována spádová hygienická stanice. Pro ostatní děti pak bude
změněn průběh výuky na pobyt venku (či v jiné třídě), s povinným okamžitým nasazením
roušky a jejím nošením, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Z toho
vyplývá, že zákonní zástupci jsou povinni neprodleně informovat Mateřskou školu o
zdravotním stavu indisponovaného dítěte. V případě, že se takové podezření objeví, jsou
zaměstnanci školy oprávněni dítěti bezkontaktně změřit teplotu.
Pokud by vzniklo podezření na možnou nákazu u zaměstnance školy, opustí zaměstnance školy
budovu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Pro děti pak

bude změněn průběh výuky na pobyt venku (či v jiné třídě), s povinným okamžitým nasazením
roušky a jejím nošením, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance.
Provozní informace školy:
Mateřská škola zajišťuje každodenní úklid a provádí desinfekce dle sanitačního a desinfekčního
plánu (průběžná desinfekce povrchů, madel, klik, prostor školy apod.).
Po ukončení nástupu dětí do Mateřské školy bude provedena desinfekce povrchů ve společných
prostorách Mateřské školy.
Po ukončení denního provozu Mateřské školy bude provedena kompletní desinfekce tříd, šaten
a společných prostor, včetně hraček a předmětů, sloužících dětem. Při stravování bude dětem
servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který bude vybaven rouškou a jednorázovými
rukavicemi. Zákonný zástupce souhlasí s tím, že zaměstnanci Mateřské školy budou mít
v těchto případech ochranné vybavení (rouška, jednorázové rukavice).
Mateřská škola zajistí desinfekční prostředky na desinfekci rukou při vstupu do objektu a při
vstupu do tříd.
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