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Příchod k dětské skupině (DS) a pohyb před 
dětskou skupinou v běžný pracovní den 

• V prostorách DS platí (při nařízení vlády ČR) pravidla o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

• minimalizujte velké shromažďování osob před školkou, dodržujte odstupy  

• rodiče do budovy DS vcházejí pouze na nezbytně nutnou dobu a pouze do prostoru dětské šatny 

• V jednu chvíli mohou být přítomni pouze 4 rodiče a 4 děti v prostoru šatny 

• chůva si dítě přebírá již převlečené pro pobyt v DS 

• před hlavním vchodem do DS je umístěna pro případ potřeby dezinfekce 

• dítě, které jeví známky respiračního onemocnění (kašel, rýma a teplota) nebude do DS přijato! 

• Vyzvedávání dítěte z DS probíhá za stejných podmínek, rodiče čekají před DS na pokyn chůvy k 
vyzvednutí dětí. 

• V prostorách šatny se zdržují jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

Ve vnitřních prostorách dětské skupiny 

• neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě umyje ručičky 

• v DS se organizují aktivity tak, aby bylo možné část dne trávit venku 

• děti a chůvy v DS nemusí mít roušku ani v epidemiologicky nepříznivé době, pokud tak nestanoví 
nařízení Vlády ČR 

• v DS probíhá časté větrání všech prostor 

• úklidový personál byl informován a poučen o zásadách a o zvýšené potřebě čištění prostor DS 

• pokud se během dne u dítěte objeví některý z možných příznaků jakékoliv choroby, bude umístěno 
do samostatné místnosti a bude zkontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
dítěte. 



• V takovém a jiných rizikových případech, které vyžadují přítomnost rodiče v DS, je umožněn vstup 
rodiče do prostor DS tak, aby si mohl vyzvednou dítě ze samostatné místnosti. Musí při tom dodržet 
veškerá hyg opatření: Rouška (v epidemiologicky nepříznivé době a dle nařízení vlády), desinfekce 
rukou, přezutí, nejkratší možná cesta vnitřními prostory DS. Samozřejmostí je rychlé opuštění 
vnitřních prostor DS s ohledem na citlivé zacházení s nemocným dítětem a zároveň na ostatní osoby 
přítomné v DS. 

• Stravování 

• Rodič nemá v provozu DS za žádných okolností povolen přístup do kuchyně a výdejny jídla. 

 

Pohyb rodičů v DS při první informační schůzce a při společných akcích v DS 

- Rodič přichází do DS společně s dítětem v předem stanovenou dobu 

- Před DS si dezinfikuje ruce, při pobytu v DS je nutné, aby měl roušku, pokud tak stanoví opatření 
vlády ČR. Dítě roušku mít nemusí. 

- Rodič i dítě se zuje v šatně a oblečení si odloží na stanoveném místě, určeném chůvou. 

- Při prohlídce prostor dodržuje veškerá hygienická opatření 

- Po DS se pohybuje pouze za přítomnosti chůvy, nikdy samostatně 

- Rodič nemá povolený vstup do kuchyně, skladu prádla a skladu dezinfekčních prostředků a prostoru 
se zásobami tvořících materiálů. 

- Po takové návštěvě rodičů a osob jinak nepovolaných je třeba realizovat celkový úklid a desinfekci 
prostorů dětské skupiny, bezprostředně po jejich odchodu. 


