
Mateřská škola Pastelka Pardubice - Polabiny 

Rosická 157, 530 09 Pardubice 

                                                                                                             Čj.: MŠŘ/ 5/2020 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole do konce školního roku 2019/2020 

 

MŠ Pastelka obnoví svůj provoz po dohodě se zřizovatelem dne 25.5. 2020. 

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány ve skupinách . V MŠ Pastelka  budou zřízeny  

3 skupiny, přičemž skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou, vyjma kontaktu 

na zahradě mateřské školy, která je díky své rozloze dostatečně velká a zajišťuje dostatečné 

rozestupy mezi dětmi jednotlivých tříd (přední a zadní zahrada). Pro každou skupinu dětí je 

vyčleněna jedna třída MŠ.  

Zaměstnanci, děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými 

opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně 

platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze 

koronavirem SARS-CoV-2. 

Hygienická pravidla pro děti , zaměstnance a zákonné zástupce 

● Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

● Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními 

● Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu 

● Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě dostatečným počtem roušek (nebo 

alternativ), aby dítě mohlo v případě potřeby roušku použít 

● Děti mají věci v batůžku včetně lahve s pitím na pobyt venku, která je řádně podepsána 

● Doprovázející osoba dítěte se v zádveří MŠ  pohybuje po nezbytně nutnou dobu a vždy 

v roušce. Dítě předává ve dveřích  pověřené osobě. V žádném případě se nepohybuje 

po budově MŠ.  

● V případě potřeby se s pedagogem spojí nástěnným telefonem, který je  umístěn vedle 

dveří při vstupu do mateřské školy 

● Na použité roušky dodá zákonný zástupce box nebo igelitový obal. Použité roušky 

denně odnáší domů a sterilizací připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo 

areál MŠ). Je nepřípustné odkládat použité roušky do odpadu v MŠ!  

● Pravidla pro nakládání s rouškami platí i pro zaměstnance MŠ 

● Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky 

mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. 

 



 

ORGANIZACE MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU 

Provoz 

● Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 7:00 - 16:30 hodin 

● Zákonní zástupci mohou přivádět a odvádět děti dle svých potřeb od 7:00 – 8:00 hodin  

● Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží :telefon 734 682 453 

● Každou směnu zajišťují péči o děti dvě učitelky 

● Vyzvednutí dítěte po obědě je možné pouze v době od 12:00 – 12:30 hodin 

● Předávání dětí se provádí pověřenému pedagogickému pracovníkovi 

● Zákonným zástupcům je povolen vstup do budovy pouze na dobu nezbytně nutnou 

● Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým  příznakům 

COVID 19 ( zvýšená tělesná teplota, kašel, jiný příznak akutní infekce) nesmí do školky 

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. 

● Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, mateřskou 

školu opustí v nejkratším čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. 

 

Stravování 

● Hlavní kuchařka, která připravují jídlo, má zákaz vstupu do prostor, kde se zdržují děti. 

Hotové jídlo k výdeji předává do výtahu. Při jakékoliv manipulaci s nádobím, příbory 

nebo potravinami používá ochranné rukavice a roušku. 

● Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla. 

● Děti mají nárok na stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb.  

● Děti si samy jídlo ani pití nenabírají a neberou si ani příbory. Jídlo je jim servírováno. 

Úplata 

Služba mimořádného provozu včetně stravování dětí se řídí platnými směrnicemi o úplatě za 

vzdělávání a stravování v MŠ Pastelka Pardubice - Polabiny. 

Výchova a vzdělávání 

Mateřská škola dětem poskytuje péči: 

● Dozor a dohled 



● Stravování 

● Vhodné výchovně vzdělávací činnosti 

Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v 

areálu MŠ.  Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy, dle doporučení MŠMT v prostorách 

mateřské školy roušky nosit nemusí. 

Je zajištěno důkladné čištění a větrání všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a 

ostatní pracovníci školy nacházejí. Několikrát denně je prováděna dezinfekce povrchů a 

předmětů, které používá obzvlášť velký počet lidí. 

Další ustanovení 

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky 

MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná 

pravidla. 

 

Platnost pravidel od 25.05. 2020 do odvolání 

V Pardubicích dne 18. 5. 2020  

                                                           Bc. Alena Vavřinová 

ředitelka MŠ Pastelka Pardubice 

                                                                                                                                                                                                              

 

 


