
Metodika k otevření MŠ 

Opětovné obnovení provozu Mateřské školy od 18. 5. 2020 v Dolních Kounicích, Smetanova 2 

Mateřská škola se znovu otevře pro všechny děti, které jsou zapsané pro rok 2019/2020. 

Tento dokument konkretizuje základní podmínky pro provoz v obou třídách mateřské školy po dobu trvání 

potřeby dodržování epidemiologických opatření. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

 při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými 

opatřeními  

V prostorách mateřské školy 

 doprovázející osoba dítěte bude pouze jedna a bude se pohybovat se zakrytím úst a nosu, tato osoba 

bude v šatně MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu 

 osoba, která bude vstupovat do MŠ, provede desinfekci rukou na označeném místě 

 v MŠ se budou organizovat aktivity tak, aby bylo možné velkou část dne trávit venku na zahradě 

 děti a pedagogové v MŠ roušku mít nemusí, ale je důležité mít dvě roušky ve skříňce v podepsaném 

igelitovém sáčku  

 toalety v MŠ jsou vybaveny mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky 

 úklid a dezinfekce probíhá 2x denně, děti si nesmí do MŠ nosit žádné osobní hračky (plyšáky, panenky, 

atd……)  

 v MŠ bude probíhat časté větrání všech prostor 

 úklidový personál byl informován a poučen o zásadách zvýšené potřeby čištění prostor MŠ 

 desinfekce povrchů v MŠ bude prováděna několikrát za den 

Ve třídě 

 před vstupem do třídy si neprodleně po přezutí a převlečení každé dítě musí umýt a otřít ruce 

 hned po příchodu každého dítěte bude pedagogickým pracovníkem posouzen zdravotní stav dítěte 

 dítě, které má známky respiračního onemocnění (kašel, rýma a teplota) nebude do MŠ vpuštěno 

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Mateřská škola 

bude kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření informuje MŠ 

spádovou hygienickou stanici. 

 


