
Mateřská škola Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace IČ: 494 67 395 

Informace o obnovení provozu mateřské školy a jejích podmínkách 

vychází z doporučení MŠMT 

1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními.  

 Zákonní zástupci jsou povinni minimalizovat shromažďování osob před mateřskou 

školou. 

 

2. Příchod dítěte a jeho zákonného zástupce do mateřské školy 

 Ve vstupní chodbě použijte pro sebe i své dítě desinfekční přípravek na ruce. 

 Dítě může do budovy školy doprovázet pouze 1 osoba. Doprovázející osoba i dítě se 

ve vstupních prostorách mateřské školy (chodby, šatny) pohybují vždy v roušce a 

pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte), Zákonný 

zástupce předává dítě vždy pedagogickému pracovníkovi a informuje ho o zdravotním 

stavu dítěte  

 Dětem bude při příchodu změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud 

bude dítě vykazovat známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota 

37,05 °C a více…), nebude do MŠ přijato. Projevy způsobené alergickou reakcí musí být 

odůvodněny potvrzením lékaře. 

 Vzhledem ke zvýšené potřebě dezinfikování povrchů a časové náročnosti přijímání dětí 

budou děti do MŠ přijímány do 8. 00. 

 

3. 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 izolace 

a zaměstnanec školy neprodleně kontaktuje zákonného zástupce ten má povinnost 

dítě okamžitě vyzvednout. O podezření informujeme spádovou hygienickou stanici. 



Dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte, bude ve skupině 

zavedena povinnost nosit roušky.  

 Obdobně se bude postupovat, pokud se příznaky objeví u některého ze zaměstnanců. 

 

4. Organizace vzdělávání 

 Denní aktivity budou organizovány tak, aby děti co nejvíce času trávily venku. 

 Děti budou mít omezený přístup k hračkám, Hračky, které nelze pravidelně 

dezinfikovat (plyšové, látkové apod.), nebudou moci používat. Děti nesmějí přinášet 

do MŠ vlastní hračky či jiné předměty. 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem v MŠ. 

 Veškeré akce do konce školního roku 2019 - 2020 jsou zrušeny. 

 

5. Nošení roušek 

 Na základě nového mimořádného opatření, které dne 30. 4. 2020 vydalo Ministerstvo 

zdravotnictví a schválila vláda, se povinnost nošení roušek již nevztahuje na děti 

mladší sedmi let v mateřské škole. Také pedagogičtí pracovníci mateřské školy 

roušky v prostorách školy nosit nemusí.  

 Protože nebude vždy možné, vzhledem k počasí,  využívat pouze prostory MŠ, musí mít 

děti při pohybu mimo MŠ roušku. V tomto případě se na děti a pedagogický doprovod 

vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.  

 Každé dítě tak musí mít ve své skříňce v šatně v uzavíratelném sáčku min. 3 ks sterilních 

látkových roušek. Tento sáček bude opatřen jménem a příjmením dítěte 

 a opatřen nápisem „sterilní“. Na použité roušky bude připraven opět uzavíratelný 

sáček s nápisem „použité“ a opatřen jménem a příjmením dítěte. V případě použití 

roušek, jsou rodiče povinni pravidelně (vždy v den použití roušky) použité roušky 

desinfikovat a sterilovat. 

 Děti budou seznámeny s hygienickými pravidly při manipulaci s rouškou.   

 



6. Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování  

 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.  

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce, dezinfekční prostředky budou děti 

používat vždy pod dozorem pracovníků MŠ.  

 Pokrmy vydává personál výdejny stravy včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory.  

 Při přípravě jídel a při jejich vydávání  budou dodržována zvýšenou měrou běžná 

hygienická pravidla.  

  

7. Základní pravidla pro provádění úklidu  

 Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.  

 Zvýšená pozornost bude při úklidu věnována dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. 

kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy 

používaných prostor, WC apod.  

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.  

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, ....).  

 

8. Povinnost zákonných zástupců při prvním vstupu do školy  

Zákonný zástupce dítěte podepíše před prvním vstupem do školy tato prohlášení: 

 písemné seznámení s informacemi o obnovení provozu a jejích podmínkách, organizací 

přijímání a odvádění dětí, organizací předškolního vzdělávání dětí provozu školy a 

hygienických opatřeních. (příloha č. 1) 

 čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (příloha č. 2) 

 

 

 


