
Podmínky a organizace vzdělávání v MŠ Olomučany, okres Blansko, 

příspěvková organizace 

Informace o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech o 

podmínkách provozu ve školním roce 2020/2021. 

Mateřská škola: Cílem předškolního vzdělávání je zajistit vzdělávání žáků v obsahu daném ŠVP MŠ 

Olomučany a pro žáky předškolního věku v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 

Stanovená hygienická a protiepidemická pravidla školy ve školním roce 2020/2021 jsou: 

• Předávání a vyzvedávání dětí probíhá mimo prostor mateřské školy (u vstupu do budovy MŠ) 

       • Doprovázející osoba zachovává venku odstup 2 m od ostatních. 

• Doprovázející osoba se pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu předávání a 

vyzvedávání dítěte (nezůstává s dítětem v areálu školní zahrady). 

• Do mateřské školy chodí pouze děti zcela zdravé, je prováděn každodenní filtr zdravotního 

stavu dítěte (měření tělesné teploty, kontrola příznaků infekčního onemocnění). 

• MŠ věnuje zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění (zvýšená teplota, 

horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, průjem apod.). 

• Cizí osoba musí používat při vstupu do MŠ ochrannou roušku. 

• Do MŠ vstupují cizí osoby a děti bez příznaků infekčního onemocnění. 

• Děti v prostorách mateřské školy nenosí roušky. 

• Je stanoven zákaz nošení vlastních hraček z domova.  

• Školní stravování probíhá v běžné podobě.  

• Denně se provádí zvýšená dezinfekce všech prostor MŠ.  

• Probíhá časté a intenzívní větrání v prostorách MŠ.  

 

Příznaky infekčního onemocnění patrné při příchodu dítěte do MŠ:  

Dítěti není umožněna účast na vzdělávání (zákonnému zástupci je doporučeno telefonicky 

kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu). 

 

Příznaky infekčního onemocnění se vyskytnou, nebo jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte 

v MŠ:  

Neprodleně je informován zákonný zástupce dítěte s výzvou na bezodkladné vyzvednutí dítěte z MŠ. 

 

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění:  

U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky, jako rýma a kašel, předloží zákonný 

zástupce před nástupem dítěte do MŠ (nebo v den nástupu do MŠ) potvrzení od praktického lékaře 

pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. 

 

                                                                                                    Zpracovala: Mgr. Renata Bednářová 
                                                                                                    Schválil: Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy 
V Olomučanech dne 14.10.2020 

 


