
                                                                                                                                                                  

64. mateřská škola Plzeň  

příspěvková organizace 

Pod Chlumem 3, 312 00, Plzeň 

Provozní řád 64. mateřské školy Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková 

organizace – úprava provozu z důvodu covid 19 č.3 

Č.j.: 5/2021 

Schválila: Ing. Bc. Mariana Mužíková 

Účinnost ode dne: 1.9.2021 

Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2021 

  

 

Od 1.9.2021 do odvolání bude pro provoz 64. mateřské školy Plzeň, Pod 

Chlumem 3, příspěvkové organizace platit Provozní řád 64.mateřské školy 

včetně této úpravy. 

 

 

I. Režimové požadavky: 

 
Nástup dětí:  

Od 6,00-8,00 (9,00) hod. Od 8,00 do 9,00 po dohodě s učitelkou na třídě.  

Povinnost docházky do mateřské školy je pro děti dobrovolná po zvážení všech rizikových 

faktorů, pro děti s povinnou školní docházkou je povinná. S provozním řádem 64. mateřské 

školy Plzeň a jeho úpravou se písemně seznámí zákonní zástupci dětí i všichni zaměstnanci 

MŠ.  

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni při nástupu do MŠ písemně informovat učitelky o svých 

cestách do zahraničí (příloha - Čestné prohlášení). MŠ neumožní přítomnost dětí, které se 

vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní. A to ani 

v případě, že bude mít dítě po příjezdu negativní test. Platí povinnost samoizolace. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-

prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcest

nik_informaci_k_cestovani.html 

 

Při příchodu bude proveden ranní filtr. 

Dítěti se nebude po příchodu do třídy měřit tělesná teplota, pouze v případě na její podezření. 

Při jakémkoliv náznaku nemoci dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, příznak akutní 

infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.  

V zádveří jsou povinni všichni provést dezinfekci rukou.  

Děti nemusí být vybaveny ochrannými prostředky k zakrytí nosu a úst. 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-23-8-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


Doprovod dětí ve vnitřních prostorech MŠ musí být vybaven ochrannými prostředky 

k zakrytí nosu a úst. 

 

 

Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění před prvním příchodem 

do MŠ se nevyžaduje. Počty dětí v jednotlivých třídách nejsou plošně omezeny, řídí se 

kapacitou školy. 

 

 

II. Organizace příchodu dětí  
 

Rodiče mohou doprovodit děti do prostoru šatny. Uvnitř však nesmí být více jak 3 lidé na 

jednu šatnu. Pokud půjde dítě do prostor šatny samo, musí být předáno učitelce.  

Rodiče jsou povinni dodržet předepsané rozestupy v souladu s hygienickými požadavky.  

U nově přijatých dětí bude možné z důvodu adaptace, aby rodič setrval ve vnitřních 

prostorách MŠ s povinností nošení ochranných prostředků dýchacích cest.  

Děti nebudou mít povoleny nosit do mateřské školy vlastní hračky. 

 

 

III. Organizace odchodu dětí 

 
Většinu roku budou rodiče vyzvedávat své děti v prostorech zahrady MŠ. Rodič je povinen 

vybavit dítě oblečením, ve kterém bude trávit čas na zahradě MŠ a zároveň v něm odcházet.  

Rodič nebude vpuštěn do šatny a dítě si převezme od pedagoga na zahradě MŠ.  

V případě nepřízně počasí si rodič zazvoní u vstupu do pavilonů. Dítě mu bude předáno 

pedagogem. Rodič musí být vybaven při vyzvedávání ochrannými prostředky k zakrytí nosu a 

úst pouze při vstupu do budovy a dodržovat pravidlo 3 osoby/šatna. 

 

 

IV. Činnosti řízené pedagogem 
 

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce 

teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně 

dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

Bude kladen důraz na zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat 

nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 

Veškeré dopolední a odpolední činnosti by měly být co nejvíce přesunuty do venkovních 

prostor v areálu MŠ.  

Děti mohou vycházet mimo areál mateřské školy. 

Jednotlivé třídy v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, při kterých dochází 

ke koncentraci vyššího počtu lidí a jednotlivé akce se budou schvalovat na jednotlivých 

pedagogických poradách. 

 

 

V. Úklid 
 

Uklízečky budou vybaveny a mohou používat ochranné prostředky k zakrytí nosu a úst. 



Děti budou využívat jednorázové papírové ručníky na sběrných třídách od 6,00-6,30 a od 

16,00-17,00 hodin. Koše budou vynášeny dle potřeby. Na ostatních třídách budou dětem 

k dispozici textilní ručníky. 

 

Denní úklid bude pečlivě prováděn ve všech prostorách včetně schodiště, úklid umyvadel a 

WC s použitím dezinfekčního prostředku, čištění klik dveří, spínače světla, klávesnice atd. 

několikrát denně. 

Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

povrchů a předmětů. Bude vytvořen plán zahrnující kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a 

dezinfikovat. Za dodržování zodpovídá školnice. 

 

VI. Stravování 

 
Stravování dětí i zaměstnanců zajišťuje školní jídelna jako při běžném provozu. Specifické 

podmínky jsou upraveny v doplňku Provozního řádu školní jídelny 64. MŠ. Děti se stravují na 

kmenových třídách, kde si děti nebudou samostatně nabírat jídlo a pití ani připravovat 

příbory.  

Bude zvýšený dohled na dezinfekci a mytí rukou. Při odchodu po obědě bude pracovník MŠ 

vydávat svačiny v prostoru zádveří pavilonů. Děti si je nebudou brát samostatně na třídách. 

Kuchařky a vedoucí školní jídelny jsou vybaveny a mohou používat ochranné prostředky 

k zakrytí nosu a úst. 

Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. 

Je zajištěno mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C).  

 

VII. Mikroklima  
 

Místnosti budou větrány ve zvýšené míře – před příchodem a po odchodu dětí, několikrát 

během dne (opakovaně, krátkodobě a intenzivně). Prašnost bude snižována pravidelným 

denním stíráním prachu mokrým způsobem ve všech prostorách a luxováním vysavačem 

s kvalitním filtrem, dále bude probíhat čištění vzduchu vysavačem.  

  

VIII. Způsob nakládání s prádlem 

 
Lůžkoviny a pyžama si budou prát rodiče samy 1x za 14 dní. 

Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu 

minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve 

vyčleněné místnosti. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) škola skladuje v obalech ve 

vyčleněném prostoru.  

 

 

IX. Systém sdílení informací 

 
Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty zákonných zástupců dětí (telefonní čísla 

a e-maily). 

Bude vytvořen systém sdílení informací: 

• Nahlášení onemocnění dítěte nebo zaměstnance – zdravotník Dana Burešová (Jana 

Havlová). 

• Oddělené místo vyhrazené pro nemocné: 3.třída – pohádková místnost. 



• Měření teploty bezkontaktním teploměrem a nasazení roušky dítěti (v souladu s 

doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně 

považována hodnota do 37 °C). 

• Bezodkladné informování zákonných zástupců. 

• Zdravotník informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

 

Místnost nebude průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Bude 

využita toaleta s umyvadlem v šatně pro učitele pro 3.třídu, která se nachází v blízkosti 

izolační místnosti, která nebude v době využití izolace používána dalšími osobami. 

 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 

školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 

obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem. 

 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS 

nekontaktuje. 

 

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, 

které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, 

kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí 

(potvrzuje praktický lékař pro děti). 

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola 

vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

 

                 

 

 
V Plzni dne 24.8.2021      

                                 
 

Ing. Bc. Mariana Mužíková 

                       ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsme my, ani naše dítě …………………………………………………………... 

v posledních 14 dnech nevycestovali do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a 

extrémním rizikem přesahujících 12 hodin. 

 

V Plzni dne …………… 

 

     …………………………………………………………… 

              Podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsme my a naše dítě …………………………………………………………....... 

navštívili tyto konkrétní destinace s rizikem přesahujících 12 hodin: 

o nízkým…………………………………………………den příjezdu:………………….. 

o středním………………………………………………..den příjezdu:………………….. 

o vysokým……………………………………………….den příjezdu:………………….. 

o velmi vysokým……………………………………….. den příjezdu:………………….. 

o extrémním rizikem…………………………………….den příjezdu:………………….. 

  

V případě zemí s vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem jsme dodrželi izolaci dítěte 

po dobu 7 dní. 

 

 

 

 

V Plzni dne …………… 

 

     …………………………………………………………… 



              Podpis zákonného zástupce dítěte 
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