
INFORMACE PRO RODIČE 
 
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020/2021  
vzhledem ke COVID – 19  (dle doporučení MŠMT pro provoz škol) 
 

 V mateřských školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v 
kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze. 

V těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem bez omezení počtu dětí 
ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ . 

 Informace o aktuálních opatřeních, hygienických i protiepidemických pravidlech budou 
zveřejněna na nástěnkách u vstupu do šaten, na webových stránkách školy. 

 Nutné dodržování základních hygienických pravidel 

 V případě výskytu onemocnění COVID v mateřské škole je postupováno dle pokynů KHS 

 Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti si umyjí ruce před pobytem 
ve třídě mýdlem s vodou 

 Pokračuje „ranní filtr“ se zjištěním zdravotního stavu měřením teploty při vstupu do třídy 

 Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (rýma, 
kašel, teplota,..). Pro děti trpící alergií - projevy alergie mohou být zaměněny za příznaky 
respiračního onemocnění, je proto potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno 
alergologem, v jakém období dítě alergii má a její projevy. Tuto skutečnost potvrzuje i 
praktický lékař pro děti a dorost.  

 Osoby s příznaky infekčního respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 Dítě bude do MŠ vybaveno 1x čistou rouškou v igelitovém sáčku pro případ potřeby. ( při 
příznacích respiračního onemocnění bude kontaktován zákonný zástupce o bezodkladném 
vyzvednutí dítěte) 

 Osoby doprovázející děti uvnitř budovy (šatnách), prostorách školy omezí pobyt na 
nezbytně nutnou dobu, mají odpovídající ochranu dýchacích cest, neshlukují se 

 Donesení menšího podepsaného plyšáka na spinkání a odpočívání je možné, jiné hračky 
nenoste. 

 Dětem bude zajištěna strava za dodržování hygienických pravidel. 

 V případě pozitivity dítěte je nutné tuto skutečnost v mateřské škole nahlásit. V případě 
podezření na pozitivitu v rodině či okolí dítěte je vhodnější dítě ponechat doma do doby 
potvrzení výsledku. (mobil ředitelka 606 274 512) 

 
 
Aktualizace : 3. 5. 2021                                       Bc. Diana Ulrichová, ředitelka   
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