
Informace pro zákonné zástupce MŠ od 1.9.2021  

Pravidla provozu školy vycházejí z “Manuálu” vydaného MŠMT.  

 

                                                                                                                      
1. Od dětí nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

2. V areálu MŠ je třeba dodržovat bezpečný odstup (i mezi dětmi), obzvláště mezi dětmi 

z různých oddělení. 

 

3. Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, zákonní zástupci, třetí osoby) je povinna si 

při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým 

ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném 

opatření MZd.. 

 

4. Zaměstnanec školy upozorní zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního 

onemocnění nemohou do školy vstoupit. 

 

5. Děti navštěvující mateřskou školu během pobytu v MŠ roušky mít nemusí, pouze 

v případě náhlých příznaků, kdy je umístěno do izolace. Každé dítě musí mít ve skříňce   

minimálně 2-3 roušky a sáček na uložení použité roušky. 

 

6.  Pedagogičtí pracovníci MŠ používají ve společných prostorách školky ochranu nosu a   

úst. 

7. Po vstupu do budovy všichni použijí dezinfekci.    

      

8. Doprovázející osoba se pohybuje v MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a 

vyzvednutí dítěte). 

 

9. Do školky přicházejí pouze děti zdravé, nevykazují žádné příznaky onemocnění, 

včetně covid-19 (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) 
 

10. V případě, že dítě projevuje příznaky onemocnění, nebude přijato do kolektivu. 

Zákonný zástupce bude kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře.  

11. Pokud dítě začne vykazovat během pobytu v MŠ některý z možných příznaků 

onemocnění, bude umístěno do izolace a kontaktován okamžitě zákonný zástupce. Ten 

si své dítě bezodkladně vyzvedne a bude kontaktovat telefonicky svého praktického 

lékaře. 
 

12. Pro zajištění pitného režimu (nad rámec doplňkového nápoje ze ŠJ k přesnídávce, 

obědu a svačině) si budou děti nosit denně vlastní pití v bezpečně uzavíratelné 

PODEPSANÉ v plastové láhvi. 
 

13. Děti nebudou z domu nosit žádné hračky. 

 

 



Informace v případě potřeby či změněné epidemiologické situace budou doplňovány a 

upravovány. 

 

 

 

 

 

V Července 30.8.2021                       Bc. Anna Kubová, vedoucí učitelka MŠ                                               

 

                            

 

 


