
            Podmínky otevření MŠ - 25. 5.2020 

  
Vážení rodiče, 
mateřská škola po dohodě se zřizovatelem bude od 25.5.2020 opět v provozu.  
 Provoz mateřské školy pro nahlášené děti zůstává zachován! 

 
PROSÍM, čtěte pečlivě a pozorně!!! 
Zvažte, prosím, všechna možná rizika, ať už to k vašim dětem nebo k vám samotným, či k osobám žijících ve 
společné domácnosti!!! 

 
Ke splnění hygienických a bezpečnostních podmínek, musíme VŠICHNI dodržovat určitá pravidla!!! 

 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 
Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  

•         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
•         Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u 

doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  

 
 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  

•         Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.  
•         Před školkou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.  
•         Pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
•         Doporučuje se, aby do školky děti nevodili prarodiče (osoby v rizikové skupině). 

 
V prostorách mateřské školy 

•         Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou 
dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).  

•         V šatně mateřské školy se zdržujte po nezbytně nutnou dobu. 
•         Pokud je v šatně víc jak 2-3 dospělé osoby, vyčkejte venku (nutno dodržovat 2m rozestupy).  
•         Dětskou roušku vložte do silonového sáčku a vložte do pytlíku na věšáku (aby se nestalo, že roušky popadají, 

když se budeme chystat na pobyt venku). 
•         Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školky nosit nemusí.  
•         Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým 

mýdlem – tohle s dítětem zabezpečí zaměstnanec školky. 
•         Z hygienických důvodů jsme odstranily všechny zubní kartáčky, do konce školního roku si děti v mateřské 

škole mýt zoubky nebudou. 
•         Stravování bude probíhat obvyklou formou za přísnějších hygienických podmínek.  Obědy a svačinky mimo 

prostory MŠ vydávány nebudou.        
•        Pobyt venku je umožněn jen v zahradě mateřské školy. Nelze chodit s dětmi na vycházky do okolí.   

 

 
Při podezření na možné příznaky COVID-19  

•         Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (učitelka může stav dítěte zhodnotit a má právo dítě do MŠ 
nepřijmout), které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá 
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.  

•         Dětem bude měřena teplota bezdotykovým teploměrem. Děti s alergií přinesou potvrzení lékaře, že nejsou 
infekční a mohou do kolektivu dětí. 

 •        Pokud dítě onemocní během dne (zvýšená teplota, kašel, nechutenství, rýma atd.) bude zákonný zástupce            
ihned informován a bude si muset dítě v co nejkratší době vyzvednout.  

 
 
Při prvním vstupu do školky – tedy v pondělí 25.5. 2020 předkládá zákonný zástupce:  

•         písemné čestné prohlášení (viz. příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.  

 
Vydáno dne 12.5.2020 ve Vyšních Lhotách 
Silvie Ivánková, ředitelka MŠ  

 

https://www.zsnosovice.cz/file.php?nid=17859&oid=7568564


 
 
 


