
ZŠ a MŠ Borek – organizační opatření k otevření zařízení od 25.5.2020  

Složka MŠ (včetně ŠJ) 

Výuka v našem zařízení začne: 

V MŠ od: 25.5. 2020 (dle pokynu zřizovatele). 

Organizace provozu MŠ: 

Podmínky vycházejí z manuálu MŠMT k provozu v MŠ v období do konce školního roku 
2019/2020. Zveřejněno na webu školy nebo k nahlédnutí u ředitele ZŠ a vedoucí MŠ. 

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení 
(samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti 
dodržovat zásady osobní hygieny. 

Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 v ucelených skupinách (třídách), ve kterých se děti 
nebudou míchat, pokud to provoz dovolí. 

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole: 

• Vzhledem k epidemiologickým opatřením, a tedy vzhledem k požadavkům na snížení 
počtu dětí ve skupinách, bylo po dohodě se zřizovatelem stanoveno, že k opětovné 
docházce budou zatím přijaty jen děti zaměstnaných rodičů (tedy ne děti, kdy alespoň 
jeden rodič je doma - např. MD, nezaměstnanost, ošetřovné na jiné dítě apod.). 

• Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému 
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.).  

• Službu konající učitelka může dítěti namátkově změřit teplotu bezkontaktním 
teploměrem! 

• Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní 
opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví 

Příchod do MŠ, odchod z MŠ: 

• Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou, doporučuje se nevyužívat osoby 
starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze.  

• Rodiče minimalizují shromažďování osob před školou. 
• Dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 

není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 
• Vstup do jednotlivých tříd je umožněn pouze z venku – hlavními dveřmi každé třídy 

(Motýlci a Koťátka přes parkoviště u jídelny a zahradu mateřské školy). Není 
umožněno procházet halou školy.  

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



• V době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno 
vnášet do MŠ osobní hračky. 

• Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci, 
s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový 
pytlík, igelitová taška apod.).  

• Rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ 
a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy.  

• V prostoru šaten je vstup omezen na co možno nejkratší dobu a je řízen tak, aby se 
v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.  

• Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou 
do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném 
sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.   

• Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 
30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita 
dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. 

V prostorách mateřské školy: 

• Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to 
možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.  

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho 
zdraví, může být rouška použita.  

• Pro pobyt venku se využívá pouze areál ZŠ a MŠ. Dle podmínek, se skupiny dětí 
intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.  

• Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou 
dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších 
zaměstnanců používány.  

• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 
dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.   

Hygienická specifika 

• 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, bude umístěno do 
samostatné místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  

• V případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní 
pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. 

Provozní informace 

• Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a 
dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik) 

• Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena 
dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější 
část šatních skříněk apod.)   



• Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, 
dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem,  

• Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven 
rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při 
manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti použije jednorázové rukavice. 

• Pečující osoby mají tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy. 
Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu 
do objektu.  

• Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude 
skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a 
rukavicích.  

• Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky 
(rouška, ochranné rukavice).  

Stravování v MŠ 

• Stravování bude zajišťováno běžnou formou. 
• Děti nebudou chodit pro přídavek do jídelny školy, v případě potřeby stravu vyzvedne 

učitelka nebo provozní zaměstnanec. 
• Informace k platbám stravného a školného jsou zveřejněny samostatně na webu. 
• V době platnosti tohoto pokynu nelze vydávat stravu do vlastních nádob, ani do 

krabiček, a to ani v případě nemoci dítěte, neboť zákonní zástupci nemají povolen 
přístup do ŠJ. Je třeba včas odhlašovat obědy!  

• V případě opuštění dítěte zařízení v „ten“ den oběd propadá (z epidemiologického 
hlediska nelze jinak). 

• Do 31.8. 2020 je možná úhrada úplaty za MŠ a stravného pouze bezhotovostním 
způsobem!  

• Velmi důrazně Vás žádáme o povolení inkasa ve prospěch účtu: 51-8907540247/0100 
(přesné pokyny pro nastavení inkasa, včetně limitů, máte na webu školy pod 
jídelníčkem).  

Konec školního roku v MŠ 

• MŠ bude v provozu do 17.7. 2020.  
• Zavřeno bude od 20.7. do 14.8. 2020. 
• MŠ bude v provozu od 17.8. 2020. 
• Umístění dítěte na prázdniny dobře promyslete, platba bude provedena předem a 

nebude vracena, ani když nenastoupíte (podobně jako storno pobytů na táborech 
apod.), pouze pokud se včas odhlásíte před nástupem do prázdninového provozu MŠ!  

Bližší informace k provozu MŠ sděluje vedoucí MŠ (pí. Rychlíková). 

V Borku dne 13.5. 2020   Mgr. Radek Cvach (ředitel ZŠ a MŠ Borek) 

 


