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INFORMACE A POKYNY PRO RODIČE K PROVOZU MŠ ŽALHOSTICE DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 – po dobu trvání potřeby dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení 

• 25. 5. 2020 se opět otevírá MŠ v plném provozu, které nejsou v rozporu s pravidly MŠMT 

a MZ, za přísných hygienicko-organizačních opatření a pravidel. 

• Do konce školního roku se ruší všechny plánované akce.  

• Účast dětí na povinném předškolním vzdělávání není povinná. 

• Je na Vašem zodpovědném zvážení, zda dítě přivedete do MŠ, pokud s Vámi žijí senioři či 

rodinní příslušníci s diagnostikovaným onemocněním či jsou v rizikové skupině (viz 

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění +Osoby s rizikovými 

faktory). Bez podpisu těchto dokumentů nebude vstup dítěti do MŠ umožněn. 

• Vždy v pondělí po uplynutí 14ti dnů budeme od rodičů vyžadovat Čestné prohlášení o 

zdravotním stavu dítěte v době pandemie COVID-19 (k dispozici na webu školy i v MŠ). 

• Žádáme o minimalizování shromažďování osob před MŠ a dodržování 2 m odstupů. 

• Při příchodu a odchodu dětí do/z MŠ bude s nimi vpuštěna pouze 1 doprovázející osoba, 

která musí dodržet daná hygienická pravidla – dezinfekce rukou u vchodu a pobyt 

v prostoru šaten se zakrytou obličejovou částí, dítě mít roušku nemusí. 

• Po dohodě s doprovodem si dítě může převzít u vchodu pracovnice MŠ. 

• Zákonný zástupce i ostatní osoby jsou povinny zdržovat se na vyhraněném místě v MŠ 

pouze nezbytně nutnou dobu vždy s ochranou obličeje, pedagogičtí pracovníci a děti mít 

roušky nemusí. 

• Dítě si po přezutí a převlečení před vstupem do třídy musí neprodleně umýt ruce (20-30 

sekund) vodou a tekutým mýdlem. 

• Pedagogičtí pracovníci budou ráno při příchodu dítěte provádět důslednou kontrolu 

zdravotního stavu dítěte. V případě obtíží nebude dítě do kolektivu přijato. 

• 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 MŠ vstoupit. 

• Pokud dítě vykazuje během dne některý z možných příznaků COVID- 19, izolujeme jej od 

dětí a neprodleně kontaktujeme zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte, o 

podezření se informuje spádová hygienická stanice. 

• Povinnost zákonného zástupce vybavit dítě čistou rouškou v hygienickém obalu.  

• MŠ bude organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit 

venku. 

• Tato pravidla se mohou dle nařízení MŠMT a MZČR operativně vzhledem k situaci měnit. 

• Těmito pravidly se musí řídí všechny osoby pohybující se v naší organizaci.  

• Aktuální informace sledujte na našich stránkách školy. 


