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Hygienická pravidla a podmínky k znovuobnovení provozu mateřské školy od 11.5.2020 

Vzhledem k pokračujícím Mimořádným opatřením k ochraně před COVID – 19 je nutné ze 

strany zákonných zástupců dítěte navštěvujících mateřskou školu dodržování následujících 

pravidel a opatření. 

1. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě zdravé, bez příznaků jakéhokoliv 

onemocnění. 

2. Rodiče dítěte trpící alergií v jarním období dodají potvrzení lékaře, že dítě je léčeno 

na alergii a tyto projevy alergie je možné zaměnit za projevy respiračního 

onemocnění. 

3. Pravidla k provozu: 

A) Příchod do MŠ a pohyb před budovou školy 

o Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a jejich doprovod vztahují obecná 

pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu 

ochrannými prostředky, dodržování odstupů 2 metry v souladu 

s mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů 

domácnosti). 

o Před vstupem do budovy školy doprovod s dítětem vyčká na vyzvání pro 

vstup do budovy MŠ. 

o Nikdo nesmí vstoupit do budovy školy s příznaky infekce dýchacích cest, 

které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. 

B) Vstup do budovy MŠ 

o Dítě doprovází pouze jedna dospělá osoba. 

o Doprovázející osoba má zakrytý nos i ústa po celou dobu pobytu 

v mateřské škole. 

o Doprovázející osoba si po vstupu do budovy desinfikuje ruce připravenou 

desinfekcí. 

o Dítěti bude změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. 

C) V šatně mateřské školy 

o Doprovázející dítěte svůj pobyt v šatně (v budově školy) omezí na dobu 

nezbytně nutnou pro převlečení, přezutí, předání dítěte učitelce                          

a odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění a neprodleně odchází z budovy mateřské školy 

určeným vchodem. 

o Vstup do pobytových prostor mateřské školy (třídy, herny, umýváren               

a toalet) není povolen. 

o Dočasně není povoleno nosit si do mateřské školy vlastní hračky, sladkosti 

aj. 

o V přihrádce rodiče nebo jimi pověřená osoba zanechá svému dítěti 2 

čisté  a podepsané roušky zabalené v igelitovým sáčku a jeden sáček na 

případně použité roušky. 

o Do přihrádky doprovázející osoba připraví dítěti náhradní oblečení, 

oblečení na pobyt venku… 
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o Při odchodu si rodiče nebo pověřené osoby odnesou použitou roušku, ve 

které dítě do mateřské školy přivedli. 

 

D) Vyzvedávání dítěte a odchod z MŠ 

o Po vstupu do budovy rodiče nebo jimi pověřené osoby použijí připravenou 

desinfekci k desinfekci rukou. 

o Vstupují a pohybují se po mateřské škole se zakrytými ústy a nosem. 

o V šatně vyčkají na předání dítěte učitelkou MŠ (nevstupují do pobytových 

prostor – třída, umývárna, toalety…). 

o Po převlečení a přezutí dítěte vyprázdní přihrádku (z přihrádky si vše 

odnášejí  - toto dočasné opatření je nutné k následné důkladné desinfekci 

šatnových bloků).  

E) Délka provozu MŠ 

o Provoz mateřské školy se nemění, MŠ je otevřena od 6.30 hod. do 16.30 

hod. (doporučení pro rodiče: počítat s časovou rezervou při předávání i při 

vyzvedávání dítěte). 

 

Pokyny k provozu mohou být měněny s ohledem na další vývoj situace. 

 

 

 


