
Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 
696 47  Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace 

IČO: 70993611                                                                                        518 626 031 
⌂reditelka@zs-zeravice.cz                                                  https://www.zs-zeravice.cz/ 

 

 

Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020 

1. Úvod 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy v Základní škole 

a Mateřské škole Jana Ámose Komenského v Žeravicích po dobu trvání potřeby dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení.  

Stanovuje pouze ty podmínky, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze 

školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

2. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

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

stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

➢ zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

➢ dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

 

3. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

 

➢ před školou dodržovat odstupy 2 metry od ostatních osob, které nejsou členy 

společné domácnosti 

➢ pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 

➢ před vchodem do školy se zdržovat pouze nezbytně dlouhou dobu, po předání dítěte 

učitelce prostory neprodleně opustit 

 

 

4. Předání a vyzvednutí dítěte 

 

➢ předání dítěte a jeho vyzvednutí proběhne u dveří do šatny  

➢ vstup do šatny a dalších vnitřních prostor školy je rodičům a dalším doprovázejícím 

osobám zakázán 

➢ při předání i vyzvednutí dítěte má doprovod dítěte i učitelka povinnost mít zakrytá 

ústa i nos 

➢ po vstupu do předsíňky použije doprovod dítěte dezinfekci rukou 
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5. V prostorách mateřské školy 

➢ zákonní zástupci zajistí dítěti dostatek oblečení a obuvi na pobyt venku, kde bude 

organizována většina aktivit (v případě příznivého počasí) 

➢ děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách mateřské školy nosit nemusí 

➢ dle pokynů učitelek děti několikrát denně použijí dezinfekční mýdlo a dezinfekční 

prostředek na ruce 

 

6. 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 příznaků COVID-19, je umístěno do samostatné 

místnosti a zákonný zástupce dítěte je bezodkladně kontaktován s ohledem na 

okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření na onemocnění je poté informována 

spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou přesunuty do venkovních prostor 

nebo jiné místnosti a další postup se bude řídit pokyny zmíněné hygienické stanice. 

Zákonní zástupci ostatních dětí budou o záležitosti informováni. 

 

 

7. Školní stravování 

➢ školní stravování probíhá v běžné podobě s výdejem teplých jídel 

➢ pokrmy včetně čistých příborů vydává personál, děti si samy neberou jídlo ani 

nenalévají pití 

 

8. Osoby s rizikovými faktory, čestné prohlášení 

➢ Před prvním vstupem do školy má zákonný zástupce povinnost po důkladném zvážení 

pečlivě vyplnit a podepsat: 

o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví 

o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění ( např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

➢ pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do 

mateřské školy umožněn 

 

V Žeravicích 4.5.2020    Mgr. Andrea Chludilová, ředitelka školy
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