
Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří 

 

 

Provoz mateřské školy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 

 

Vláda České republiky usnesením číslo 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila na území České 

republiky nouzový stav. Již od 11. března 2020 byla zakázána fyzická přítomnost žáků a studentů na 

vzdělávání ve školách a školských zařízeních.  

Tento zákaz se netýkal mateřských škol, které tak mohly nadále poskytovat vzdělávání. Jejich 

provoz se řídí příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vyhláška). 

Na základě doporučení MŠMT byla mateřská škola z rozhodnutí zřizovatele od 17. března 

2020 uzavřena. V současnosti MŠMT doporučuje mateřské školy otevřít společně s 1. stupněm 

základním škol 25. května 2020.  

 

Zastupitelstvo obce Orlické Podhůří na svém jednání dne 15. dubna 2020 projednalo 

otázku otevření a rozhodlo o otevření k 4. květnu 2020. Důvodem otevření je snaha umožnit 

pracujícím rodičům návrat do zaměstnání. Současně se domníváme, že menší školka 

s omezeným počtem dětí je menším epidemiologickým rizikem než velké městské školky. 

Přesto je třeba zdůraznit, že každé shromažďování osob je rizikem, a i v případě výskytu 

nákazy onemocnění Covid-19 ve školce je pravděpodobné, že i přes hygienická opatření může 

dojít k rozšíření nákazy na další děti. Prosím tedy rodiče, aby toto riziko osobně zvážili a 

rovněž vzali ohled na osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti (starší osoby, osoby 

s chronickým onemocněním atd.). 

 

Při otevření mateřské školy upozorňujeme na nutnost dodržování zvýšených 

hygienických opatření, kterými jsou zejména: 

 

- proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných 

prostředků, 

- používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo 

dobře udržovatelné – lze vyvářet), používání dezinfekčního přípravku s virucidním 

účinkem, 

- předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, 

rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního 

onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu, 

- striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla,  

- doložení čestného prohlášení/bezinfekčnosti rodičů, že v rodině není nařízena karanténa, 

- bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace, 

- příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů, 

- zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy,  

- striktní dodržování nošení roušek rodiči,  

- umístění dezinfekci na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý 

použije  dezinfekční přípravek s virucidním účinkem,  



- zvýšený dohled na osobní hygienu dětí,  

- dohled nad správnou respirační etiketou dětí, 

- zákaz nošení vlastních hraček z domova,  

- častější desinfekce hraček,  

- hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…) 

- dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku, 

- denně úklid prostor mateřské školy - podlahy, umyvadla, záchody, pisoáry - čisticím 

prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,  

- denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem 

(kliky, zábradlí), 

- týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem 

s virucidním dezinfekčním prostředkem, 

- zajištění příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání v 

pobytových prostorách, 

- zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře, 

příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy, 

- častější výměna lůžkovin, 

- zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.  

 

 

 

Tato informace má platnost do vydání standardů pro provoz škol Ministerstvem zdravotnictví. 

 

 

V Orlickém Podhůří, 29.4.2020 

 

Mgr. Jitka Bulvová, ředitelka školy 

 


