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REŽIMOVÉ OPATŘENÍ MŠ RASTISLAVOVA 1800, STARÉ MĚSTO 

Od 12.4.2021 

Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ:  

OCHRANA NOSU A ÚST  

a) Zaměstnanci MŠ: respirátory (standardy dle MO MZd).  

b) Děti MŠ: nemusí mít ochranu úst a nosu v MŠ 

TESTOVÁNÍ  

Povinné neinvazivní testování pro MŠ – děti i zaměstnanci:  

– antigenní testování 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek 

VĚTRÁNÍ 

5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní 

výuka v maximální míře.  

HOMOGENITA  

Povinná homogenita všech tříd, platí i při pobytu venku, na zahradě. 

STRAVOVÁNÍ  

– pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb. 

– rozestupy mezi dětmi 

– přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby 
nedocházelo k prolínání dětí z různých tříd  

– stejná pravidla pro konzumaci svačin.  

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Vstup třetích osob (mimo děti či zaměstnance) v době provozu školy 

– pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi 

-  při testování dětí 

- při příchodu a vyzvedávání dítěte pouze jeden rodič (či doprovod) dítěte 



PROVOZ MŠ - Hygienická pravidla COVID-19 

1. Předávání dětí probíhá s minimálním se zdržováním třetí osoby – doprovodu dítěte.  
2. Zaměstnanci a děti jsou také pravidelně 2x týdně testováni na přítomnost koronaviru SARS-

CoV-2. 
3. V co nejkratším čase po příchodu do třídy si každé dítě důkladně, po dobu 20 až 30 sekund, 

umyje ruce.  
4. V jednotlivých třídách a šatních prostorách je zajištěno časté větrání. 
5. Provozní zaměstnanci dezinfikují prostory mateřské školy minimálně 2x za den. Klademe 

důraz na dezinfekci předmětů, klik, hraček, stolů, spínačů, baterií, zábradlí, splachovadel atd. 
6. Teplota dětí i zaměstnanců se měří v průběhu celého dne. První měření probíhá při vstupu 

do MŠ (dle lékařské společnosti je normální teplota do 37 °C). 
7. Mateřská škola má pro své zaměstnance zajištěny respirátory třídy FFP2.  

Stravování dětí v mateřské škole 
1. Vydávání stravy není umožněno samoobslužně (svačinky a obědy se vydávají na jednom talíři 

pro jedno dítě). Vydávání příborů zajistí paní učitelky či provozní zaměstnanci. 
2. Děti se stravují rozděleně na jednotlivých třídách. MŠ zajistí stravování na jednotlivých 

třídách u všech stolečků, které má MŠ k dispozici se zajištěním maximálních možných 
rozestupů mezi dětmi. 

Organizace vzdělávání na jednotlivých třídách 
1. MŠ zajišťuje výuku dětí s povinnou předškolní docházkou v plné výši, děti jsou rozděleny do 

dvou tříd maximálně 15 dětí na jednu třídu. 
2. Konání akcí a programů mimo MŠ je do odvolání přerušeno. 
3. Výuka probíhá dle počasí v maximální míře ve venkovních prostorách MŠ. 
4. V MŠ probíhá z kroužků pouze logopedie. 

Případ podezření na nákazu dítěte/zaměstnance MŠ Covidem-19 
1. Onemocnění dítěte nebo zaměstnance se hlásí ředitelce MŠ (ředitelka kontaktuje KHS). 
2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte a je přítomný doprovod dítěte do MŠ, dítě 

není vpuštěno do mateřské školy. 
3. Pokud se příznaky onemocnění projeví v průběhu pobytu v mateřské škole, kontaktujeme 

zákonného zástupce, který telefonicky kontaktuje praktického lékaře, a ten rozhodne o 
dalším postupu. 

4. Paní učitelka zajistí izolaci dítěte až do převzetí zákonným zástupcem. 
5. Pokud dítě trpí chronickým nebo alergickým onemocněním, rodiče předkládají lékařské 

potvrzení, že netrpí infekční nemocí a je možný vstup a pobyt v mateřské škole. 

Ve Starém Městě, dne 09. 04. 2021 

 Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ 

Tato pravidla jsou vydána na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19, a na základě aktuálních nařízení MŠMT. 
 

http://mskrenova.cz/2021/04/01/hygienicka-pravidla-covid-19/

