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Provoz a organizace vzdělávání v Mateřské škole Dráček, Babice, 

příspěvkové organizaci od 4. 5. 2021  
 

 

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY DRÁČEK SE OBNOVUJE 

V PLNÉM ROZSAHU. 

 

1. Provozní a organizační podmínky 

 

1.1 Vstup do mateřské školy je povolen všem dětem, které Mateřskou školu Dráček, 

Babice navštěvují. 

1.2 Děti se nemusí podstupovat Ag testování na přítomnost viru Covid-19. 

1.3 Na děti v MŠ se vztahuje výjimka, a nemusí nosit respirátor FFP 2 ani roušku. 

1.4 Příchod do MŠ do 8.10 hod. Pozdější příchod (z důvodu návštěvy lékaře, 

logopedie apod.) po dohodě s třídní učitelkou, a to do 10:00 hod. 

1.5 § Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně 

covid-19.  

1.5.1 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není převzato 

učitelkou ke vzdělávání 

1.5.2 příznaky se vyskytnou, jsou patrné během pobytu dítěte ve škole – 

dítěti je poskytnuta rouška, je v rámci možností odděleno od ostatních dětí 

a jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou vyzvání 

k bezodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ 

1.5.3 V případě chronického onemocnění s projevy podobnými infekčnímu 

onemocnění je nutné potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční chorobu. 

1.6 Zákonný zástupce vstupuje do MŠ pouze s respirátorem FFP2, po vstupu je 

povinen použít dezinfekci, v budově dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla 

nastavená vládou ČR a zdržuje se pouze po dobu nezbytně nutnou. 

 

2. Hygienická pravidla a standard úklidu 
 

2.1 U vstupu do budovy, v šatnách během testování a ve třídách musí být stále 

k dispozici dezinfekce. 

2.2 Textilní ručníky dětí se budou měnit minimálně 1x týdně. 

2.3 Intenzivní větrání tříd se bude provádět každých 30 min. 

2.4 3x denně bude proveden úklid a dezinfekce hygienických zařízení. 
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2.5 Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které 

používá větší počet lidí (např. kliky, vypínače, baterie u umyvadel, splachovadla, 

klávesnice, pc myši…). 

2.6 Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a 

zaměstnanci pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím 

dezinfekčního prostředku a koberce se vysávají. 

 

 

  
Tento dokument ruší platnost dokumentu Provoz a organizace vzdělávání v Mateřské škole Dráček, 

Babice, příspěvkové organizaci od 12.4.2021 z 8.4.2021, č. j. 62/2021.    

    

                                                                                                   

 

    Mgr. Michaela Horáková 

                          ředitelka MŠ

 V Babicích 2. 5. 2021 
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