
ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VELVARY 

Zřizovatel Město Velvary spolu s ředitelkou MŠ vzhledem k současným okolnostem a zájmu 

ze strany rodičů rozhodli o obnovení provozu mateřské školy s účinností od 25. 5. 2020, 

s tím, že do 10. 7. 2020 bude provoz MŠ probíhat ve zkrácené provozní době od 6:30 do 

15:00 hodin. 

 

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTÍ DOPORUČENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU  

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Upozornění pro zákonné zástupce dětí: 

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 6:30 do 15:00 hodin z důvodu personálního 

zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění 

bezpečnosti dětí. Je určen především rodinám, které nemají jinou možnost zajistit dohled 

nad svými dětmi. Docházet budou pouze děti, které se k docházce přihlásily prostřednictvím 

rozeslané ankety.  

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.  

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové 

infekce (např. kašel, bolest hlavy, slabost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), nebudou 

do mateřské školy přijaty! 

 

1. Povinné vybavení dítěte:  

Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky 

přišlo, a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem 

dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu. Zákonný zástupce je povinen 

zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je 

zakázáno vnášet osobní hračky dětí do budovy MŠ. 

Vytvořené skupiny (třídy) dětí budou neměnné. 

 ve třídě medvídků budou předškolní děti ze tříd žabiček a pejsků 

 ve třídě kočiček budou mladší děti ze tříd kočiček a medvídků 

 

 

2. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ: 

 

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom 

zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí. 

 



• Ranní předávání dítěte proběhne u/před hlavním vstupem do MŠ. Pokud nebude 

v prostorách hlavního vstupu přítomná osoba, která by převzala vaše dítě, použijte 

zvonek. Do budovy MŠ vstupují pouze děti.  

• Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou, viz výše. V případě 

odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u branky na zahradu (rodiče 

na zahradu nechodí) 

• Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup 

minimálně 2 m. 

• Dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích všemi přítomnými 

(zaměstnanec, dítě, doprovázející osoba). 

Kontrolovat zdravotní stav dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky 

(roušky) vždy při předávání dítěte do mateřské školy:  

- Měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti    

       zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby. 

- Při vstupu do MŠ dítě i zaměstnanec provedenou správnou hygienu rukou a    

       následnou dezinfekci. 

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se 

frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení 

hygienických opatření. 

 

3. Organizační opatření: 

 

• Zamezit možnému setkání, mísení jednotlivých skupin v rámci celého pobytu MŠ 

(pokud je to možné, je žádoucí, aby složení skupin bylo stejné a děti se nepřesunovali 

napříč skupinami). 

• Zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale 

také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí apod.). 

• Dodržovat základní hygienická pravidla při hygieně rukou za použití dezinfekčních 

prostředků s plně virucidním účinkem, s následným hygienickým vysoušením rukou 

jednorázovými papírovými ručníky. Edukovat děti ve správné technice mytí rukou. 

• Zajistit zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem 

(WC, pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.). Při používání 

dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro 

jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost. 

• Zajistit časté a průběžné větrání prostor. 

• Pobyt venku budeme organizovat na zahradě mateřské školy. 

 

4. Stravování 

 

• Zajistit u každého strávníka před každým podáváním jídla správnou hygienu rukou. 

• Zajistit po konzumaci dezinfekci ploch jídelních stolů a židliček. 



• Zajistit při zabezpečení školního stravování plnění požadavků předpisů na úseku 

ochrany veřejného zdraví, obecných předpisů potravinového práva a zásad správné 

hygienické praxe, včetně dodržování výše uvedených a aplikovatelných postupů. 

 

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální 

situace pozměněna. 

 

Budeme se snažit postupovat tak, abychom to společně dobře zvládli! 

 

Ve Velvarech 18. 5. 2020                                                                 Bc. Zdeňka Vosecká 
                                                                                                                      ředitelka MŠ 


