
INFORMACE A POKYNY K OBNOVENÍ PROVOZU 

MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020 

 V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

 Před nástupem dítěte do mateřské školy má zákonný zástupce povinnost podepsat 
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  /viz příloha/ 

 Minimalizujte velké shromažďování osob před školou. 

Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními     

        (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)   

V prostorách mateřské školy  

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze 

po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  

 Každý, kdo přichází do MŠ, použije dezinfekci na ruce, umístěnou  při vstupu do MŠ. 

 Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy. 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.  

Pro pobyt venku využíváme pouze areál MŠ, včetně zahrady, hřiště u  školy.  

Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajišťuje dostatečné množství dezinfekce.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (min. jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

Provozní personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného  
čištění a dezinfekce povrchů předmětů.  

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým 
mýdlem , k osušení budou používány  jednorázové papír.ručníky.

       Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, 
teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního 
       onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, 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 školy vstoupit. 

Pokud dítě vykazuje během dne některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do 
samostatné místnosti a zákonný zástupce bude kontaktován s ohledem na okamžité vyzvednutí 
dítěte. O podezření bude se informována spádová hygienická stanice.  

 Vzhledem k hygienickým opatřením a prostorám školy zvažte nutnost odpoledního 
pobytu dítěte v MŠ. 

 Zákaz nošení vlastních hraček z domova. 

 Docházku dítěte nahlaste do 18.5.2020  e-mailem,telefonicky  denně  10 – 12,00 h. 

 

 

 


V Košťálově dne 6.5.2020             Jana Krpatová řed. školy 


