
ZŠ a MŠ Borek – organizační opatření k provozu ve školním roce 
2020/2021  

Složka MŠ 

Mateřská škola zahájí svou činnost 1.9.2020 v plném rozsahu. 
Provozní doba MŠ je od 6.00 – 16.30 hodin. 

Podmínky vycházejí z manuálu MŠMT (Provoz škola a školských zařízení ve školním roce 
2020/2021 vzhledem ke Covid-19). Zveřejněno na webu školy nebo k nahlédnutí u vedoucí 
učitelky MŠ. 

Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny. 

Podmínky pobytu dítěte v MŠ: 
• Před prvním příchodem nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 
• Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících 

infekčnímu onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest 
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)  

• Pokud dítě vykazuje některý z příznaků infekčního onemocnění v průběhu přítomnosti 
v MŠ, bude umístěno s rouškou do samostatné místnosti a MŠ kontaktuje zákonné 
zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Rodič telefonicky informuje 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

• V případě alergických či chronických projevů (rýma, kašel) žáka je zákonný zástupce 
povinen dodat lékařský doklad. 

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

 
Vstup do budovy školy nebo školského zařízení a pravidla pobytu ve škole: 

• Vstup do jednotlivých tříd MŠ je umožněn pouze z venku – hlavními dveřmi každé 
třídy (Motýlci a Koťátka přes parkoviště u jídelny a školkovou zahradu). 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). 

• Děti a pedagogové roušky mít nemusí. 
• Všechny osoby vcházející do budovy mateřské školy jsou povinny použít dezinfekci  

(je připravena ve všech odděleních v šatně dětí). 
• Je vhodné, aby dítě přiváděla a vyzvedávala pouze jedna osoba.  
• Rodičům není umožněn vstup do třídy. 
• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) 

umýt ruce vodou a mýdlem. 
• Každé dítě musí mít ve skříňce roušku v uzavíratelném sáčku se jmenovkou pro případ 

výskytu onemocnění. 
• Prozatím není dovoleno dětem nosit vlastní hračky do MŠ. 
• V prvním pololetí budou omezeny akce i divadelní představení (dle vývoje situace).  

Jestliže to situace dovolí, budou probíhat za zvýšených hygienických podmínek. 

Hygienická specifika v prostorách mateřské školy: 



• Ve třídách se pravidelně větrá, min. každou hodinu cca na 5 min., v šatnách zejména 
před příchodem dětí, po zahájení provozu a po odchodu dětí. 

• Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci 
školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím 
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

• Dezinfekce povrchů, předmětů (kliky dveří, spínače světel, zvonků, vodovodní 
baterie, splachovadla) i úklid a dezinfekce toalet probíhá několikrát denně. 

• Osoušení rukou se provádí textilními ručníky, které se vyměňují 2x týdně. 
• Ložní prádlo se mění 1x za 14 dní. 
• Praní prádla se provádí při vysokých teplotách nad 60°. Použité prádlo se 

neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Použité prádlo se 
skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. 

Stravování: 
• Při přípravě jídel a jejich výdeji budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla. 
• Není umožněn samoobslužný výdej (odebírání příborů) a samoobslužný bufet (nápoje, 

svačiny, polévky, saláty) 
• Úhrada úplaty za MŠ a stravné lze pouze bezhotovostním způsobem!  
• Žádáme Vás o povolení inkasa ve prospěch účtu: 51-8907540247/0100 (přesné 

pokyny pro nastavení inkasa, včetně limitů, máte na webu školy pod jídelníčkem).  
• Obědy pro nemocné děti se vydávají pouze v době od 11,30 do 11,50.  

Bližší informace k provozu MŠ sděluje  vedoucí učitelka MŠ Borek (Hana Rychlíková). 

Pokyny pro provoz se mohou průběžně měnit, dle konkrétní situace v našem regionu. 

 


