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VNITŘNÍ PŘEDPIS k organizaci výchovně vzdělávací, stravovací a 
provozní  činnosti 

od 25.5.2020 do 30.6.2020 na ZŠ a MŠ Prameny 
 
Č.j. ZŠPr /432/2020 

 
Vnitřní předpis vychází z dokumentu vydaném MŠMT - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH A 
MATEŘSKÝCH  ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 
 

Organizace výchovně vzdělávací činnosti v MŠ 
 

 
PROVOZ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD MŠ 
 

- od 25.5. 2020 je možná přítomnost dětí v MŠ pouze pracujících rodičů a to vzhledem ke 
zvýšeným hygienickým a bezpečnostním nárokům 

- 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 možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
dítěte 

-  o podezření se informuje spádová hygienická stanice 
-  ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s 

povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte 
- v provozu budou tři oddělení mateřské školy v maximálním počtu 15 dětí, skupina dětí 

v jednom oddělení bude po celou dobu docházky neměnná 
- děti do MŠ přebírá jeden určený zaměstnanec při hlavním vstupu do budovy, rodiče do              

budovy nevstupují 
- zaměstnanec, který děti přebírá, má roušku a rukavice, v šatně dítěti určí místo pro             

převlékání a odvádí jej do třídy  
- ve třídě za děti zodpovídají pedagogové MŠ 
-  je PŘÍSNÝ ZÁKAZ kontaktu mezi jednotlivými třídami a patry 
- v době přesunu na školní hřiště a školní zahradu si telefonicky pedagogové, kteří vedou             

třídy. Dohodnou čas tak, aby se na chodbách MŠ nepotkali, a rovněž ve venkovních              
prostorách STRIKTNĚ dodržují oddělená místa pro činnosti dětí – školní zahrada, oplocené            
hřiště a atletický ovál s hřištěm na kopanou – třídy se na určených prostorách PO DNI               
střídají 

- v době odchodu zpět do MŠ se dodržuje, že se opět skupiny dohodnou na postupném              
návratu tak, aby se VŮBEC nepotkaly na chodbách MŠ 



- není nutné dodržovat režim MŠ jako v běžném provozu tj. čas na činnosti, odpočinek apod.,              
vše je dle potřeb a složení skupin výhradně na ZŘŠ pro předškolní vzdělávání, která činnost               
tříd koordinuje 

- při odchodu dítěte domů je předávka rodičům opět u hlavního vchodu do budovy, pověřený              
zaměstnanec je povinen mít při předání opět roušku a rukavice, ani v tomto případě             
nevstupují rodiče do budovy MŠ 
 
 

PROVOZ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ TŘÍDY MŠ UMÍSTĚNÉ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

- čtvrtá skupina dětí se bude vzdělávat v herně ŠD, která bude plně přizpůsobena k výuce,             
k dispozici bude pitný režim v plném rozsahu 

- 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 možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
dítěte 

- děti přebírá před budovou školní družiny učitelka, má roušku a rukavice 
- rodiče do budovy nevstupují 
- stejným způsobem se postupuje i při předávání dětí k odchodu domů – pedagog dítě oblékne 

a předá zákonnému zástupci u vchodu do ŠD 
- pro převlékání dětí je vyhrazeno místo v přízemí ŠD, děti si zde budou nechávat všechny věci               

po celou dobu pobytu v MŠ 
- stravování těchto dětí bude probíhat mimo budovu ŠD, ve výtvarné učebně MŠ. Přesuny dětí              

na jídlo zajišťují učitelky. Vydávání jídla pro tyto děti je popsáno ve Směrnici provozu školní               
jídelny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnost od 25. 4. 2020 Mgr. Dagmar Glatzová, ředitelka školy 


