
DOPORUČENÍ 

 

 

k prevenci šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 

(dále jen „onemocnění“), zařízení k péči o děti a žáky  ve smyslu zákona č.561/2004 Sb.,  

zajistí: 

 

1. Proškolení pracovníků v základních informacích, doporučeních a postupech k prevenci 

šíření onemocnění, kupř.uveřejněných na webu SZÚ 

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov , včetně doporučení k použití ochranných 

prostředků dýchacích cest http://www.szu.cz/tema/prevence/jak-nasadit-pouzivat-sundat-

a-zlikvidovat-ustni-rousku 

  

2. Používání předepsaných osobních ochranných prostředků podle vykonávané práce a 

ochranných prostředků dýchacích cest, všemi pracovníky školy nebo školského zařízení 

 

3. Poučení rodičů docházejících dětí a žáků, že k pobytu budou děti a žáci přijímáni jen 

zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Vhodným způsobem 

se doporučuje provádět u dětí a žáků tzv. ranní filtr se záznamem zjištěných skutečností.  

 

4. Poučení rodičů docházejících dětí a žáků o povinnosti krytí úst a nosu dětí a žáků při 

pobytu mimo bydliště, a dohodnou s nimi způsob zajištění dostatečného množství roušek, 

šátků, látkových tunelů apod. (u dětí od 2 let) 

 

5. Vhodných ochranných prostředků dýchacích cest pro děti  a žáky(dále jen „rouška“) musí 

být zajištěn dostatek pro potřebu výměny, a sice v případě znečištění roušky, 

popř.výrazného zvlhnutí, a to po dobu celého pobytu během dne. Jednorázové roušky 

nelze po sundání znovu používat. 

 

6. Při likvidaci jednorázových roušek zajistí: vložení roušky do plastového(igelitového) 

sáčku, poté se sáček vloží do dalšího plastového sáčku, který se zaváže, a poté se odloží 

(vyhodí) do směsného komunálního odpadu.  

 

7. Po odložení použitých/znečištěných roušek jiného charakteru – šátky, látkové tunely – 

zajistí jejich uložení do plastového sáčku, uložení sáčku na vhodném určeném místě mimo 

pobytové a stravovací prostory, a předání rodičům při odchodu jejich dítěte.  

 

8. Pečující personál povede děti a žáky v rámci svých schopností a věkových možností dětí a 

žáků k vhodnému způsobu manipulace s rouškami, podle věku a schopností dětí a žáků s 

nimi nacvičí vhodné používání a bude jim nápomocen, a to v souladu s doporučeními 

uvedenými ve druhém odkaze v bodě 1.  

 

9. V případě, že by používání roušek vhodným způsobem děti a žáky jakkoliv 

traumatizovalo (vzhledem k možnostem jejich chápání), budou bezodkladně kontaktováni 

rodiče a bude konzultováno další setrvání jejich dítěte v zařízení. 

 

10. Jako další opatření se ukládá: 

 

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
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• Volit činnosti pro děti a žáky tak, aby se pokud možno nekontaktovaly, nedotýkaly, 

místa u stolečků a v lavicích obsazovat s většími mezerami, volit hry a činnosti 

s možností většího odstupu dětí a žáků  

• Pečujícímu personálu v mateřské škole zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, být 

nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny, 

respektive zajistit jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistit uložení 

těchto prostředků mimo dosah dětí. Desinfekční prostředky volit s virucidním 

účinkem. Doporučuje se také zajistit vhodným způsobem dopomoc mladším žákům.   

• K osušení rukou zajistit jednorázové papírové ručníky 

• Zajistit dostatečné množství jednorázových hygienických kapesníků a podobných 

potřeb, a jejich likvidaci obdobně jak je uvedeno v bodě 6. 

• Zvýšeně dbát na to, aby si děti v mateřské škole nepůjčovaly/nezaměňovaly hrníčky, 

příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a 

ústy 

• Při odpoledním spánku/odpočinku zajistit mezery mezi lůžky alespoň 1 m. Také při 

odpoledním spánku je třeba zachovat povinnost krytí úst a nosu.  

• Zvýšeně dbát na správnou manipulaci s prádlem (dle provozního řádu školy, 

školského zařízení) 

• Během dne a pokud možno i během dalších provozních dní neslučovat třídy, a to ani 

v případě, tedy jednotlivé třídy vzájemně nemíchat, a to ani v ranních a odpoledních 

hodinách 

• Pobyt venku zařazovat podle klimatických podmínek denně, po dobu přiměřenou 

ztíženým podmínkám (roušky), a pokud možno na vyhrazeném venkovním pozemku 

(zahrada MŠ), a pokud není k dispozici, tak v blízké přírodě (parku) bez možnosti 

potkávání se s cizími osobami. Ani při pobytu venku nemíchat jednotlivé třídy 

vzájemně.  

• Věnovat pozornost vnitřním mikroklimatickým podmínkám a dostatečně větrat 

pobytové prostory čerstvým vzduchem 

• Ve zvýšené míře zajistit úklid všech prostor a desinfekci hygienických zařízení, 

důkladné čištění a desinfekci ploch a předmětů (a to i hraček a jiných pomůcek), 

kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i během dne. K desinfekci 

používat vhodné prostředky podle účelu použití s virucidním účinkem. 

• Při zajištění stravování ve školní stravovně zajistit při výdeji jídel dostatečné odstupy 

mezi dětmi, žáky a personálem. Zajistit dostatečné rozesazení k jednotlivým stolům. 

Ani v případě výdeje jídla a jeho konsumace nemíchat třídy mezi sebou. Doporučuje 

se věnovat zvýšenou pozornost sběru použitého nádobí, mytí a desinfekcí nádobí.  


