
Dodatek �.1 ke Školnímu �ádu mate�ské školy Neklež 1a, p.o., od 18.5. po ukon�ení stavu

nouze do 31.8.2020

Dít� m�že do školky nastoupit pouze p�i spln�ní následujících podmínek:

Mate�ská škola bude v provozu od 18.5.2020 od 6.30 -16.30hod 

Upozorn�ní 

Rodi�  bere  na  v�domí,  že  Podmínky  pobytu  dít�te  jsou  zpracovány  dle  Metodiky  vydané

Ministerstvem školství v návaznos� na doporu�ení Ministerstva zdravotnictví 

Dít� m	že být p
ijato pouze bez akutních zdravotních po�ží odpovídajících virovému infek�nímu

onemocn�ní (nap
. hore�ka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chu�  a �ichu apod.). Dít� ani osoby ve

spole�né  domácnos�  nemají  v  daném  �ase  na
ízeno  karanténní  opat
ení  a  nemají  rizikové

faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou   

1. V�k nad 65 let s p
idruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocn�ní plic (zahrnuje i st
edn� závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou lé�bou

3. Onemocn�ní srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou lé�bou 

nap
. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, nap
. 

a. p
i imunosupresivní lé�b� (steroidy, HIV apod.), 

b. p
i pro�nádorové lé�b�,

c. po transplantaci solidních orgán	 a/nebo kostní d
en�, 

5. T�žká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky lé�ený diabetes mellitus

7. Chronické onemocn�ní ledvin vyžadující do�asnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza)

8. Onemocn�ní jater (primární nebo sekundární). 

Zákonný  zástupce  poskytne  písemné  �estné  prohlášení  o  neexistenci  p�íznak�  virového

infek�ního onemocn�ní v období p�edchozích dvou týdn�,  bez tohoto prohlášení,  které rodi�

vyplní v prostorách školy osobn�, nem	že být dít�  p
ijato. Zákonný zástupce pou�í svoje dít�  o

nutnos� dodržovat zásady osobní hygieny 

p�íchod do školky:

Dít� je p
ivád�no pouze jednou dosp�lou osobou a doporu�uje se nevyužívat osoby starší 65 let,

které mohou být náchylné k nákaze (dále  doprovod).  Doprovod i  dít�  je  na cest�  do  školky

povinno mít roušku/ústenku ( po ukon�ení vlády tuto povinnost plnit nebude pot�eba)  a p
i

vstupu do objektu použijí dezinfekci. (u vchodových dve
í)



Sou�asn�  je  nutno  ze  strany  rodi�	  minimalizovat  shromaž�ování  osob  p
ed  školou.  Rodi�e

s d�tmi po ukon�ení docházky odchází dom	 a neshlukují se p
ed budovou MŠ a pln� respektují

požadavky zam�stnanc	  mate
ské školy.  P
ed školou dodržovat  odstupy 2 metry  v souladu s

krizovými  nebo  mimo
ádnými  opat
eními  (tedy  není  nutné  nap
.  u  doprovodu  dít�te/�len	

spole�né domácnos�). 

v prostorách Mate�ské školy

Ze strany vedení Mate
ské školy budou organizovány ak�vity tak, že bude-li to možné stráví d��
v�tší než obvyklou �ást dne venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mate
ské
školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytn� nutnou dobu (zejména p�edání, vyzvednu�

dít�te). S dít�tem vejde do umývárny, kde dojde k dokonalé o�ist� rukou dezinfek�ním mýdlem a
následnou  dezin�kací  –  na  parepetech  umývárny.  Dít�  p
edá  p
ímo  z umývárny  odpov�dné
osob�. Zm�
ení teploty dít�� provede pedagog, nebo asistent ve t
íd�.

D�� a pedagogi�� pracovníci mate�ské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V p
ípad�
pot
eby  nebo  požadavku pedagogického  pracovníka  z d	vodu  ochrany  jeho zdraví,  m	že  být
rouška.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, v�etn�  zahrady, nádvo
í, h
išt� školy. Dle místních
podmínek se skupiny d�� intervalov� st
ídají nebo je ur�en prostor pro jednotlivé skupiny. 

Rukavice pro b�žné �innos�  nejsou nutné ale v p
ípad�  dopomoci s  osobní hygienou d��, p
i
p
íprav� jídla, likvidaci odpad	 budou ze strany pedagogických a dalších zam�stnanc	 používány. 

�asté  v�trání  je  zásadním  preven�vním  faktorem  (minimáln�  jednou  za  hodinu  po  dobu  5
minut), p
i�emž bude brán ohled na po�así apod.  

Zákonný zástupce je povinen zajis�t, že v dob� trvání nouzového stavu a vydaných 
epidemiologických opat
ení je zakázáno vnášet osobní hra�ky a bere na v�domí, že ke hrám d�� 
ve t
íd� budou využívány pouze hra�ky, které lze dezin�kovat a ot
ít. Dít� si nesmí p
inášet 
jakékoli „plyšáky, m�kké hra�ky“ apod. P
i vyzvednu� dít�te ze školky nez	stanou v prostorách 
šatny žádné osobní v�ci s výjimkou uloženého náhradního oble�ení a toto musí být uloženo 
v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.). každé dít� bude mít samostatný uzavíratelný
igelitový sá�ek na roušku se kterou do školky p�išlo a sou�asn� rodi� zajis�, aby dít� m�lo 
v druhém, uzavíratelném sá�ku se jménem dít�te �istou roušku pro p�ípad podez�ení na 
možnou nákazu.   
Neprodlen� po p
ezu�, p
evle�ení a p
íchodu do t
ídy si musí každý d	kladn� (20 až 30 sekund) 

umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, následn� použita dezinfekce. My� probíhá pod dohledem 
rodi�e. 

Hygienická speci�ka
Nikdo s p�íznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým p
íznak	m COVID-19

(zvýšená t�lesná teplota, kašel, náhlá ztráta chu�  a �ichu, jiný p
íznak akutní infekce dýchacích

cest) nesmí do školy vstoupit. 

Pokud dít�  vykazuje n�který z možných p
íznak	  COVID-19, je nutné umís�t jej do samostatné

místnos� a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednu� dít�te. O podez
ení

se informuje spádová hygienická stanice. 



Ostatní  d��  je  pak  vhodné  umís�t  do  jiné  místnos�  nebo  zm�nit  výuku  na  pobyt  venku  s

povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dít�te. 

Zákonný zástupce souhlasí, že v p
ípad� podez
ení nebo rozhodnu� vedení mate
ské školy jsou

pedagogi�� nebo jiní pov�
ení zam�stnanci školky oprávn�ni bezkontaktn� m�
it dít�� teplotu. 

Pokud by se u zam�stnance mate
ské školy objevily p
íznaky v pr	b�hu práce, školu opus�  v

nejkratším možném �ase s použi�m roušky a požadovaného odstupu. D�� je pak vhodné umís�t

do jiné místnos� nebo zm�nit ak�vitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není

známý zdravotní stav indisponovaného zam�stnance školy. 

Provozní informace

P
edškolní  za
ízení  zajiš	uje  každodenní  úklid  a  provádí  dezinfekce  dle  sanita�ního  a

dezinfek�ního  plánu  (pr	b�žná  dezinfekce  povrch	,  madel,  klik)  2x-3x  denn�  a  po  ukon�ení

provozu mate
ské školy.

Po ukon�ení  doby,  která  je stanovena pro nástup d�� do školky,  bude provedena dezinfekce

povrch	 ve spole�ných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vn�jší �ást šatních sk
ín�k apod.)

Po  ukon�ení  provozu  bude  provedena  kompletní  dezinfekce  prost
edí  t
íd,  dezinfek�ním

prost
edkem jsou ot
eny hra�ky a p
edm�ty sloužící d�tem, p
i stravování je d�tem servírováno

jídlo ur�eným zam�stnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, sou�asn�

pedagogický  zam�stnanec  p
i  manipulaci  s rouškou  nebo  jiné  dopomoci  dít��  je  možno

p
edpokládat použi� jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s �m, že pe�ující osoby

budou mít tyto ochranné prost
edky p
i p
evze� d��, výdeji stravy a p
i pobytu venku a dotyk

P
edškolní  za
ízení  zajiš	uje  prost
edky  pro  dezinfekci  rukou  v umývárnách,  ve  t
ídách  a  p
i

vstupu do objektu. 

P
edškolní za
ízení zajis� pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno

v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.  Strava je zajišt�na

osobami,  které  jsou  vybaveny  pot
ebnými  prost
edky  (rouška,  ochranné  rukavice  …)  viz.

p
iložený dodatek k Sanita�nímu 
ádu.


