
NÁŠ PROVOZ MŠ V MIMOŘÁDNÉM REŽIMU 

Vážení přátelé v první řadě děkujeme za Vaši energii a čas věnovaný hledání toho nejlepšího 

řešení pro Vaši MŠ a její komunitu. Rozhodnutí o provozu předškolních zařízení je 

ponecháváno na Vás, každý se sám musí rozhodnout, jaké má k otevření a provozu 

v současné době podmínky. My přinášíme dva příklady různých přístupů z praxe mateřských 

škol od členek Rady Sdružení soukromých škol  Hany Skočkové a Magdalény Kapuciánové. 

Vše níže uvedeno, nechť je Vám inspirací, radou. Praxe nám všem ukáže víc.  

Zpočátku zahájení provozu, vytvářet z kolektivu dětí menší skupinky. Děti se v  malé 

skupince snadněji  a postupně učí novým pravidlům  v organizaci celého dne. 

Pokud je to personálně možné, rozdělí ředitelka kolektiv na menší pracovní týmy 

(ale bezpečnost dětí musí být zaručena!) tak, aby se mohly střídat po 14 dnech (z 

důvodu inkubační doby). 

Rodičům  je zakázán vstup do prostorů třídy a jiných částí MŠ, kromě šatny dětí. 

V šatně (podle rozlohy) smí být jen omezený počet osob (aby mohl být zajištěn min 

dvoumetrový rozestup). 

Po příchodu do MŠ používat dezinfekci na ruce (je připravená u dveří). 

Nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) je povinné i na 

pracovišti a týká se například i dětí v mateřské škole. V rámci možností by děti měly 

mít roušky při všech činnostech. Je vhodné, aby rodiče vybavili své dítě dostatečným 

množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd. Roušky rodiče denně odnášejí domů. 

Zdroj: MŠMT 

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru 

Děti si od rodičů, u šatny, osobně přebírají učitelky. 

Každý den rodiče podepisují „Čestné prohlášení“  (viz níže) a informují učitelky, zda 

jsou děti zcela zdravé,  učitelky dětem měří teplotu bezkontaktním teploměrem. 

Děti jsou vedeny k řádnému, častému mytí rukou, používání dezinfekce. 

Stravování a pitný režim dětem zajistit tak, aby byl zajištěn dostatečný odstup dětí 

a také nezbytná hygiena.  

Co nejvíce činnosti dětí přenášet ven, na zahradu MŠ. 

MŠ zajistí dostatečné množství ochranných pomůcek zaměstnancům. Zajistí také 

provozním personálem důkladnou očistu a dezinfekci všech prostor, nábytku, klik aj 



 

Čestné prohlášení rodičů 

 

Prohlašujeme, že naše dítě…………………………………………………………………………..  

nepřišlo do styku s osobami, které vykazovaly známky nemoci 

Koronavirus a také s osobami, které pobývají v karanténě 

je zcela zdravé (bez rýmy, teploty, kašle) 

dítě předáváme do péče MŠ s vědomím jistých rizik v době výskytu 

Koronaviru 

 

Dne:                                 Podpis zákonného zástupce: 
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