
OBNOVENÍ PROVOZU MŠ od 25. 5. 2020 
 
PROVOZNÍ PODMÍNKY PO DOBU TRVÁNÍ POTŘEBY DODRŽOVÁNÍ 
EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ 
 
Zastupitelstvo městyse Blížkovice na zasedání dne 29. 04. 2020, čj. 3/2020/15 projednalo 
obnovení provozu MŠ.  
Usnesením č. 3/2020/15 zastupitelstvo městyse schvaluje obnovení provozu MŠ Blížkovice 
od 25. 05. 2020. 
 
Apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí do MŠ. 
Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v MŠ se počítá s nižším počtem dětí ve třídě. 
Počet dětí ve třídě nepřesáhne 15. Přítomnost dětí v mateřské škole byla dohodnuta na základě 
telefonického hovoru zástupkyně ředitelky školy pro MŠ a zákonného zástupce dítěte. 
Zákonní zástupci tak do 7. 5. 2020 telefonicky nahlásili přítomnost dítěte v předškolním 
vzdělávání od 25. 5. 2020. 
 
Při příchodu do MŠ předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení /viz www 
školy-dokumenty/, bez odevzdání tohoto dokumentu nebude dítěti vstup do MŠ umožněn. 
 
Příchod do MŠ 

• Před budovou školy je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 
mimořádnými opatřeními. 

• Pro všechny osoby před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
• Rodiče budou děti předávat a vyzvedávat vždy jen před vstupem do budovy. 

 
V prostorách MŠ 

• Pedagogický pracovník odvede dítě do šatny, kde si děti uloží roušku do igelitového 
sáčku, převléknou se. 

• Příchozím dětem bude prováděn ranní zdravotní filtr – měření teploty, kontrola 
známek akutního onemocnění. 

• Neprodleně po přezutí, převlečení a kontrole zdravotního stavu si musí každé dítě 
důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
• Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ a ZŠ (zahrada). 
• Časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 
• Do MŠ je zakázáno nosit z domova hračky a plyšáky. 
• Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit 

venku v areálu MŠ a ZŠ 
 
Stravování 

• V běžné podobě za dodržování zvýšených hygienických pravidel. 
• Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory. 
• Pitný režim ve třídě rozdává personál, na pobyt venku si přinesou děti pití 

v podepsané láhvi. 
 



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, bude umístěno do 
samostatné místnosti, kontaktujeme zákonné zástupce s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti 
se umístí do jiné místnosti nebo se změní výuka na pobyt venku s povinným nošením 
roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. 

• Pokud se u zaměstnance MŠ příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí 
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti se umístí 
do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, 
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. 

 
Základní pravidla pro provádění úklidu 

• Před znovuotevřením MŠ byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
• Úklid a dezinfekce toalet probíhá dvakrát denně. 
• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí je prováděna 

několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla). 
• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně. 
 
 


