
Mateřská škola, Neplachova 3, České Budějovice 

 

SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 tato směrnice vychází z metodického pokynu MŠMT k provozu mateřských škol do konce 

školního roku 2019/2020, který byl dne 4.5.2020 zaslán do datové schránky mateřské 

školy 

 směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy 

 

1. ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

 provoz mateřské školy je časově nezměněn, 6.00 hod. - 16.30 hod., časově upravený je 

pouze provoz na jednotlivých třídách 

1. tř. 6.00 - 16.00 hod.  od 6.00 hod. do 6.30 hod. soustředění příchozích dětí  

2. tř. 6.30 - 16.30 hod.  od 16.00 hod. do 16.30 hod. soustředění zůstávajících dětí 

3. tř. 6.30 - 16.00 hod. 

4. tř. 6.30 - 16.00 hod. 

5. tř. 6.30 - 16.00 hod. 

 vyzvedávání dětí po obědě v časovém rozmezí 12.15 - 12.30 hod., po odpoledním 

odpočinku od 14.30 hod. 

 

2. ORGANIZACE AKTIVIT DĚTÍ: 

 aktivity dětí v průběhu celého dne organizovat pouze na jednotlivých třídách, pokud 

budou vhodné podmínky pro pobyt venku, aktivity přesouvat v co největší míře do 

areálu školní zahrady, skupiny dětí nespojovat, každá skupina má svůj vymezený prostor: 

1. stanoviště - velké pískoviště + okolí s domečkem a kopcem 

2. stanoviště - malé pískoviště + skluzavka 



3. stanoviště - prostor u mašinky s průlezkami + palisády 

4. stanoviště - prostor houpaček, horolezecké stěny 

5. stanoviště - sportovní hřiště + lanová pyramida 

 tyto prostory jsou vymezené pro pět skupin mateřské školy, domluva mezi učitelkami, 

jaký prostor bude skupina využívat 

 pomůcky pro aktivity dětí zabezpečují učitelky, zákaz vstupu dětí pro pomůcky do letní 

třídy na školní zahradě a do kabinetu sportovních pomůcek v přízemí budovy školy 

 odložený oděv dítěte bude umístěn na stojací věšák u vymezeného prostoru 

 

 

 3. HYGIENICKÉ ZÁSADY: 

 při cestě do školy a ze školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, odstupy 2 metry) 

 v objektu mateřské školy (budova + areál školní zahrady): 

 

DĚTI 

 nemusí nosit roušky 

 po přezutí a převlečení důkladné umytí rukou vodou a tekutým mýdlem v dávkovači, k 

osušení rukou použít jednorázový papírový ručník (dohled učitelky nebo provozního 

zaměstnance)                 

 časté mytí rukou po celou dobu pobytu v mateřské škole 

 

DOPROVOD DĚTÍ 

 vždy se zakrytím úst a nosu 

 omezit přítomnost ve škole na minimum 

 



PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI 

 není povinnost nosit roušky (ponecháno na osobním zvážení) 

 časté mytí rukou tekutým mýdlem, používat jednorázové ručníky, případně ruce 

dezinfikovat prostředky k tomu určenými 

 používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dítěte 

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

 není povinnost v průběhu dne nosit roušky, doporučení použít roušku v době přípravy na 

stravování a vydávání jídel dětem 

 používat jednorázové rukavice (likvidace odpadů, při dopomoci s osobní hygienou dítěte, 

příprava a vydávání jídel) 

 časté mytí rukou tekutým mýdlem, používat jednorázové ručníky, případně ruce 

dezinfikovat prostředky k tomu určenými 

 

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ ÚKLIDU (provozní zaměstnanci MŠ a ŠJ) 

 před znovuotevřením mateřské školy důkladný úklid všech prostor včetně dezinfekce 

 denně provádět mokrý úklid (nejméně 1x denně), zvýšená frekvence dezinfekce ploch s 

důrazem na místa dotyku rukou (dezinfekční prostředky - správné ředění, čas působení - 

viz. etiketa), důkladné mytí a dezinfekce toalet a umyvadel (minimálně 2x denně) 

 pravidelná likvidace odpadů (alespoň 1x denně, používat jednorázové pytle do košů a 

nádob) 

 časté větrání prostor, hlavně v místech, kde se zdržují děti (minimálně 1x za hodinu po 

dobu 5 minut) 

 výměna lůžkovin 1x za tři týdny nebo v případě potřeby 

VEŠKERÉ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY BUDOU UMÍSTĚNY MIMO DOSAH DĚTÍ (nejlépe v 

uzamykatelných skříňkách čisticích prostředků)!!! 



 

 

4. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ: 

 školní stravování bude probíhat v běžné podobě 

 při přípravě a vydávání jídel ve zvýšené míře dodržovat běžná hygienická pravidla 

 pokrmy vydává pouze personál, včetně čistých příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají, 

pokrmy jim budou přineseny na místo ke stravování určeném 

 pitný režim v průběhu celého dne bude zajištěn na jednotlivých třídách nebo při pobytu 

venku na jednotlivých stanovištích formou používáním jednorázových kelímků, pítko na 

školní zahradě nebude dětem k dispozici 

 

 

5. POVINNOSTI RODIČŮ: 

 předem zvážit docházku dítěte do mateřské školy (viz. OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTRORY - 

do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden z bodů 2 - 8, nebo pokud 

některý z bodů 1 - 8 naplňuje jakákoliv osoba, která žije ve společné domácnosti) 

 

RIZIKOVÉ FAKTORY 

 věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

 chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchialie) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

 onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou, např. hypertenze 

 porucha imunitního systému, např.: 

  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.) 

  b) při protinádorové léčbě 

  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně 



 těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2) 

 farmakologicky léčený diabetes mellitus 

 chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza) 

 onemocnění jater (primární nebo sekundární) 

 

POKYNY K PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

 dítě předávat do mateřské školy ZDRAVÉ !!!! , doprovod dítěte s příznaky infekce 

dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest - možné příznaky COVID-19) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!!!! 

 v celém objektu mateřské školy (budova, zahrada) se pohybovat se zakrytím úst a nosu 

 před vstupem do budovy (prostranství před hlavním vchodem) i v budově školy 

dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními, respektovat pokyny 

zaměstnance školy, který reguluje pohyb osob v budově 

 při prvním nástupu dítěte do mateřské školy v době trvání epidemiologických opatření 

neprodleně odevzdat třídní učitelce řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení 

(zasláno předem - e mail příloha, webové stránky školy), pokud tak neučinil, vyplnit toto 

prohlášení bezodkladně u učitelky před předáním dítěte, BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ 

NEBUDE DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJATO!!! 

 OMEZIT PŘÍTOMNOST V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA MINIMUM (předat dítě a odcházet) 

 řídit se změnami v organizaci provozu (vyzvedávání dětí po obědě ve vymezeném čase 

12.15 - 12.30 hod., po odpoledním odpočinku od 14.30 hod.) 

 v případě nejasností, problémů se obrátit na ředitelku školy (telefonicky na tel. číslech 

387 426 016 nebo 720 243 420, e-mailem: reditelka@msneplachova.cz, v neodkladných 

případech po předchozí domluvě osobní schůzkou) 

 O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH V PRAVIDLECH BUDETE VČAS INFORMOVÁNI - ředitelka 

musí reagovat na aktuální opatření a doporučení zřizovatele MŠMT, MZCR, může dojít i 

ke změně organizace provozu (počty docházejících dětí, počty zaměstnanců bez 

rizikových faktorů,...) 



 

6. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

 na pracoviště docházet zdravý, bez známek jakýchkoli příznaků infekce dýchacích cest 

(teplota, kašel, dýchací obtíže,...COVID 19) 

 dodržovat pravidla této směrnice k zajištění provozu mateřské školy v době trvání 

epidemiologických opatření, důsledně dodržovat hygienická opatření 

 pokud patří do rizikové skupiny 

 zažádat o efektivnější vybavení ochrannými pomůckami 

 zažádat o úpravu způsobu výkonu pracovních povinností - pokud je to organizačně 

možné, pokud není, doložit potvrzení od lékaře, že patří do rizikové skupiny a zažádat o 

neplacené volno 

 

7. POSTUP PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID - 19: 

 

DĚTI  

 umístění do samostatné místnosti (izolace) 

 kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 

 o podezření informovat spádovou hygienickou stanici (KHS) 

 

ZAMĚSTNANCI 

 v nejkratším možném čase opustit pracoviště s použitím roušky a požadovaného 

odstupu 

 

 

 

 



V Českých Budějovicích, dne 11.5.2020 s účinností od 25.5.2020 

 

 

                                                                                       

---------------------------------------------- 

                                                                                       

Jitka Caldrová, řed. MŠ Neplachova 

 

Na vědomí:  

pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy - potvrzení podpisem 

zákonní zástupci dětí - e.mail (příloha), web.stránky MŠ, úřední deska v hale mateřské školy                                         
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