
 

 ZŠ a MŠ Střelice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, 
Komenského 585/2, 664 47 Střelice 

 Dodatek č. 2 k  Provoznímu řádu mateřské školy 

 Organizace předškolního vzdělávání vzhledem ke COVID - 19 

Č. j. MS 14/2020 

Zpracovala: Zuzana Hloušková, zást. řed. pro předškolní vzdělávání 

Platnost od: 1. 9. 2020 – do odvolání 

 Změny v provozním řádu jsou prováděny číslovanými dodatky. 

 
 

 
1. Obecná ustanovení 

 
Tato vnitřní směrnice se vztahuje na základní provozní podmínky a organizaci vzdělávání dětí v 
mateřské škole po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení 
vzhledem ke COVID – 19. 

 
 

2. Hygienické a organizační podmínky vzdělávání od 1. 9. 2020 
 
 

 Do mateřské školy lze předat pouze dítě zdravé, bez teploty a příznaků nachlazení. Dítěti 

s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

 V prostorách před mateřskou školou a ve všech  budovách MŠ je doporučeno zákonným 

zástupcům zdržovat se co nejkratší dobu a dodržovat doporučenou vzdálenost mezi 

přítomnými. 

 Příchozí provedou u vchodu nutnou dezinfekci rukou a po budově se pohybují v roušce. 

 Učitelé při ranním předávání zajistí u dětí bezprostřední hygienu rukou - mytí po dobu 20-30 

sekund teplou vodou a mýdlem, popřípadě dezinfekci. 

 Děti a učitelé, pedagogičtí pracovníci i provozní zaměstnanci se mohou v prostorách školy 

pohybovat bez roušek. 

 Děti se slučují po nezbytnou dobu při brzkém ranním scházení a odpoledním rozchodu 

následovně: 

- v MŠ Školní – do  7:30 ve třídě Motýlků 

            -od 15:30 ve třídě Sluníček, 

- v areálu V Cihelně – do 7:30 a od 15:30 ve třídě Myšek. 

 Z preventivních důvodů šíření COVID – 19 do odvolání nebude mateřská škola v podzimních 

měsících organizovat společné aktivity dětí a rodičů v prostorách MŠ. 

 Děti se v rámci obou areálů MŠ až do odvolání nebudou slučovat. 

 Odpolední zájmová činnost v kroužcích bude organizována pouze v hl. budově MŠ, účastnit 

se mohou pouze děti z této budovy.  

 

 



 

 

3. Postup při příznacích nákazy 

 Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné 

místnosti a kontaktovat bez prodlení zákonné zástupce za účelem vyzvednutí dítěte. V izolaci 

pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem. V případě podezření na výskyt nákazy 

Covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. 

 V případě výskytu onemocnění Covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly 

v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS. 

 MŠ neprodleně informuje zákonné zástupce o vzniklé situaci a následných krocích 

stanovených KHS.  

 Na každém pracovišti MŠ je určena místnost, ve které dítě za přítomnosti pedagoga nebo 

pověřené osoby vyčká příchodu zákonných zástupců. 

 Vybavení izolační místnosti: dětské lůžko s čistými lůžkovinami, dezinfekce, rouška pro dítě, 

rouška pro dospělého, obal na použité lůžkoviny (PVC taška), lahev s vodou, gumové 

rukavice. 

Výskyt onemocnění COVID – 19 u zaměstnance školy 

 Při podezření nákazou COVID – 19 informuje zaměstnanec neprodleně zástupkyni ředitelky, 

opustí MŠ v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých 

pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

 V případě výskytu onemocnění zpravidla mateřskou školu kontaktuje KHS a provádí 

epidemiologické šetření. Sdělí škole další pokyny, popř. rozhodne o protiepidemických 

opatřeních. 

 
 
 

4. Organizace vzdělávání od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID – 19 

 
Třídní učitelé v září zaktualizují kontakty na zákonné zástupce (email, telefon). 

 

Hygiena: 

 je prováděno důkladné větrání místností – před svačinou, před řízenou činností, během 
pobytu venku, před i během odpočinku. 

 dle počasí děti tráví čas co nejvíce venku 

 děti používají textilní i jednorázové papírové ručníky 
 
 
 

Odpočinek, spánek, způsob nakládání s prádlem: 
 

 odpočinek v běžném časovém režimu; v rámci možností jsou zajištěny odstupy mezi lehátky 

  místnosti se větrají dostatečně před i po odpočinku 

 výměna lůžkovin 1x za 14 dní, pyžamko 1x týdně – přenášejí se v pratelných obalech 
 



 
 
 

Stravování: 
 

  před podáváním jídla zajistí pedagogové důkladnou hygienu rukou 

  servírování svačinky probíhá mimo samoobslužný režim – dětem vydává svačinu (oběd) na 
talíři kuchařka nebo učitelka; tekutiny si děti samy nalévají do připravených hrníčků - zajistí 
provozní zaměstnanci, kteří používají jednorázové rukavice. Učitelky pomáhají dětem 
s prostíráním k obědu, nalévají polévku. 
 
 

Pitný režim na zahradě: 
 

 pítko není instalováno. Děti používají vlastní lahve na pití, které si k tomuto účelu denně 
přinášejí, učitelé nebo personál dolévají průběžně pití. 

 
 

Rozcházení dětí: 
 

 Po obědě v době 12:30 – 12:45 hod., po odpolední svačině od 14:45 hod. 

 Vstup do budovy po zazvonění; doporučujeme časově omezit doprovodu dětí pobyt ve 
vnitřních prostorách MŠ.  
 
 

Úklid prostor mateřské školy: 
 

 Před zahájením provozu školy byla provedena dezinfekce prostor školy, povrchů, předmětů a 
pomůcek. 

 Průběžné denní úkony: - úklid a dezinfekce hygienických zařízení několikrát denně 
- odpadkové koše se minimálně 1x denně vyprazdňují 
- v každé třídě se vyvětrá každou hodinu nejméně po dobu 5 minut 
- nejméně 2x denně dezinfekce dotykových ploch (kliky, plochy 
stolů, šatnové skříňky, toalety, umývadla, výdejové vozíky) 
- důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti pohybují, na 
mokro a s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 

 
 
 

5. Zajištění povinného předškolního vzdělávání dítěte 

 MŠ má povinnost poskytnout vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí z celé hlavní budovy 

mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště V Cihelně. 

 V takovém případě zajistí MŠ distanční výuku následovně: 

-třídní učitelé dohodnou se zákonnými zástupci způsob výuky - emailová 

komunikace, telefon, předávání pracovních listů do schránky. 

Při volbě způsobu distanční výuky předškoláka učitelé zohlední sociokulturní 

zázemí rodiny. 

 



 
 
 
 
 

6. Úplata za vzdělávání 

 Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost v mateřské škole a úplata se hradí. 

 Pokud na základě rozhodnutí KHS dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy maximální 

výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka 

omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola 

poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ve Střelicích dne 24. 8. 2020    …………………………………………..  
        Zuzana Hloušková 
       zástupkyně řed. pro předškolní vzdělávání 

 


