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PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 

Úklid 

 Zvýšená četnost dezinfekčního úklidu dotykových ploch (kliky, vypínače, madla, zábradlí apod.) 

 Vytírání podlah pouze dezinfekčním prostředkem 

 Instalovány bezdotykové dávkovače dezinfekce  

 Zvýšená úklidová činnost a pravidelná dezinfekce 

 

V prostorách mateřské školy  

 Vzhledem k doporučením k provozu mateřských škol se bude výuka realizovat převážně  

ve venkovních prostorech MŠ. Vybavte proto prosím děti dostatečným množstvím vhodného 

oblečení a obuvi (včetně holin a nepromokavé bundy). 

 K venkovním aktivitám bude využíván výhradně areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště 

školy, kde pro děti a pedagogy neplatí povinnost nošení roušky.  

 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní 

hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem  

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 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, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  

O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do 

jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření 

tělesné teploty. 

 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v 

nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné 

umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku, dokud není známý zdravotní 

stav indisponovaného zaměstnance školy.  

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního 

stravování 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  

 Děti s jídlem a nádobím nemanipulují. 

 Při přípravě a vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  

 


