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Organizační a pracovní řád

Dodatek č. 1

Organizační opatření k provozu do konce školního roku 2019/2020

Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování není dovoleno, pokud to není výslovně 
odsouhlaseno ředitelkou mateřské školy. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny 
”NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci". 
 
 

 
Ověřil: ………………….. 

 Ředitelka MŠ Dana Smekalová 

Vydání č.: 1 Schválil: Dana Smekalová
Výtisk č.: 1

Datum vydání: 26.5.2020 Nabývá účinnosti: 26.5.2020
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Použité zkratky

OŘ - organizační řád 
MŠ mateřská škola 
MŠMT - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ŠJ - školní jídelna 

1. Související předpisy 

 Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle 
právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Vystavená dokumentace a záznamy

Žádné nejsou vystaveny.

3. Základní ustanovení

Z důvodu znovuotevření MŠ je vytvořen tento OŘ na základě Metodického pokynu MŠMT ze 
dne 30.4.2020.

4. Všeobecná ustanovení

Tento řád je platný pro všechny, kteří se účastní provozu nebo vstupují do prostor MŠ.
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5. Předmět opatření

MŠ obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele dne 15.6.2020. 
Provoz bude zahájen vzhledem k provozním a personálním podmínkám od 7.00 – 15.00hodin. 

5.1 Příchod a pohyb před MŠ

• K budově doprovází dítě pouze 1 osoba
• Před budovou dodržujte rozestupy 2m
• Pro všechny doprovázející osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu
• MŠ  doporučuje,  aby  osoba,  která  dítě  přivádí  a  odvádí,  nebyla  uvedena  v  rizikové

skupině osob
• Děti budou přijímány od 7.00 – 8.00 hodin
• MŠ bude uzamčena, rodič musí zvonit
• Rodiče budou děti vodit spodní brankou (od hřiště)
• Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID-19
• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky

COVOD-19 nesmí do MŠ vstoupit  (k běžným příznakům se řadí  –  rýma,  kašel,
zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti)

• Při prvním vstupu do MŠ musí předložit zákonný zástupce dítěte podepsané Čestné
prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového  infekčního  onemocnění  s  vymezením
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

5.2 V prostorách MŠ
• Dbejte pokynů zaměstnanců školy
• Dítě předáte u dveří budovy pí. učitelce, která dítěti změří teplotu a provede dezinfekci

rukou
• Dítě potřebuje do MŠ:

- podepsaný batoh s náhradním oblečením
- 2 ks ústenek v uzavíratelném sáčku a další sáček na použité ústenky
- podepsanou prázdnou plastovou láhev (do této láhve bude jim po celou dobu v MŠ
doplňováno pití, které zajišťuje MŠ)

Do MŠ si děti nesmí nosit žádní jídlo a hračky!

• Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostorách MŠ a školní zahrady
• Děti a učitelky v budově nenosí ústenky
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5.3 Ve třídě
• Při  příchodu do třídy  si  každý důkladně umyje  ruce  vodou a tekutým mýdlem.  Jsou

využívány jednorázové papírové utěrky.
• V průběhu dne bude dětem namátkově měřena teplota. 

5.3.1 Při podezření na možné příznaky COVID-19
• Pokud bude dítě vykazovat některý z příznaků COVID-19 v průběhu pobytu v MŠ, bude

mu  nasazena  rouška,  bude  umístěno  po  dohledem  v  samostatné  místnosti.  Zákonný
zástupce bude vyzván, a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout!  O podezření na
nákazu bude informována spádová hygienická stanice. 

• Aktualizujte telefonní kontakty!

5.3.2 Školní stravování
• Školní stravování bude probíhat za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců. 
• Děti si samy jídlo a pití nenabírají, ale jsou obslouženy zaměstnanci MŠ

5.4 Vyzvedávání dětí po obědě
Děti odcházející po obědě si zákonní zástupci vyzvednou v době od 12.00 – 12.30 hodin.

5.5 Základní pravidla pro provádění úklidu
• Před znovuotevřením MŠ bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor
• Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci stolů a jejich povrchů, klik, vodovodní 

baterie, klávesnice, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. 
Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.  

5.6 Osoby s rizikovými faktory
• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 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 transpantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně

• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
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• Farmakologicky léčený diabetes mellitus
• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu (náhradu 

funkce ledvin (dialýza)
• Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

U dětí
• Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše 

nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti
• MŠ doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli 

o účasti dítěte v MŠ.

S tímto organizačním a pracovním řádem byli seznámeni:

Děkujeme za důsledné dodržování všech výše uvedených opatření.
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