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DODATEK K PROVOZNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY – COVID 19 

NOE – Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích 

Vypracoval:  Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy 

Č.j.: 247/2020 

Spisový znak: 106 

Skartační znak: A 5 

Počet příloh:  0 

Změny: 

Tento dodatek po přechodnou dobu trvání epidemie COVID-19 doplňuje 

nebo upravuje znění provozního řádu MŠ vydaného dne 31. 12. 2019 pod 

č.j. 518/2019 

Účinnost od: 1. 9. 2020 

 

Úvodní ustanovení 

 
S ohledem na epidemii COVID-19 se upravuje provozní řád MŠ v těchto bodech: 

(Změny jsou vyznačeny červeně.) 

 

Čl. 2 

Popis zařízení 
 

4. Podmínky pro provoz, požadavky na hygienická zařízení se řídí platnými předpisy 1 a po-

kyny MŠMT, zejména Manuál k provozu škola a školských zařízení ve školním roce 2020/21 

vzhledem ke COVID-19.   

 

Čl. 3 

Režimové požadavky 

 
 8. Stravování: 

Dětem jídlo a příbory roznášejí učitelky. Ostatní pravidla se nemění. 

 

9. Pitný režim:  

Děti mají celý den k dispozici nápoje. Má-li dítě žízeň, požádá kteréhokoliv dospělého, 

který mu nápoj nalije. Učitelky pravidelně zařazují chvilky na pití. Nápoje se obměňují – 

čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky. Vždy je k dispozici i voda. 

 

                                                 
1, vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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Čl. 4 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu2  
 

1. Způsob a intenzita větrání a vytápění 

 Větrání: 

Větrání se provádí přímo, tedy otevřením oknem. V místnostech, kde není okno, jsou insta-

lovány větráky (WC personálu, kuchyňka). 

Režim větrání: jednou denně intenzivní větrání otevřením oken při provádění běžného 

úklidu, v době, kdy nejsou v prostorách přítomny děti. Každou půl hodinu se provede krátké 

a intenzivní větrání. Děti se v té době v případě potřeby přioblečou. 

 

 

Čl. 7 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim3 

 
1. Způsob a četnost úklidu a čištění  

 

Denní úklid:  

− Stejně jako dosud, podle situace se povrchy častěji dezinfikují 

 

 

Čl. 8 

Infekční onemocnění, pedikulóza, úrazy 
 

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ 

 

2. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav dětí a v případě podezření na náhlé onemocnění 

dítěte informují bez zbytečného odkladu zákonného zástupce žáka. Dítě je izolováno v samo-

statné místnosti a je nad ním vykonáván dozor do příchodu zákonného zástupce.  

 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích dne 25. 8. 2020   Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy 

                                                 
2 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých 
3 vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých 


