
Pokyny a organizace po znovuotevření mateřské školy  

Vzhledem k současné situaci, související s pandemií COVID-19 způsobené novým 

koronavirem SARS-COV-2, si ‚Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše 

mateřská škola bude řídit při obnovení provozu od  25.5.2020. 

1. Před vchodem do budovy bude dětem změřena tělesná teplota bezkontaktním 

teploměrem a proběhne kontrola čestného prohlášení (vyplněné, podepsané), bez tohoto 

prohlášení nesmí dítě vstoupit do budovy mateřské školy; rozestupy a počet osob v šatně 

bude koordinovat provozní personál (max. 10 osob včetně dětí). Před vstupem do šatny 

zout boty, návleky nebudou k dispozici. 

2. Příchod do MŠ: v šatně bude k dispozici dezinfekce na  ruce (dospělé osoby), 

dodržovat rozestupy, mít zakrytá ústa a nos, doprovod dítěte jedním zákonným 

zástupcem. V šatně po příchodu dítě převléknout do čistých věcí určených do třídy. Do 

šatního bloku dát dětem oblečení určené k pobytu venku (ne oblečení, ve kterém dítě 

přijde ráno z domova). Každý den si oblečení ze zahrady i oblečení určené do třídy 

odnášejte domů k vyprání a ráno vše přinést čisté. V šatnách po odchodu nic mimo 

čistého náhradního oblečení a roušky pro případ zjištění onemocnění nenechávejte. 

3. Do budov MŠ je zakázáno vjíždět kočárky, uschovávat zde kola, koloběžky, sedáky 

do aut atd.  

4. S sebou do MŠ: 1x rouška v igelitovém sáčku – ponechat v šatně (pro případ zjištění 

onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne). 

5. Předání dítěte učitelce ve třídě bez podávání ruky – zákonný zástupce, vždy pouze 

jedna osoba se zakrytými ústy a nosem! Předání čestného prohlášení učitelce ve třídě. 

(Do mateřské školy je zakázán vstup dalším osobám, důrazně žádáme: dodržujte 

nařízení pouze jedné doprovodné dospělé osoby.)   

6. Zakazuje se nosit do mateřské školy!!!: hračky z domova, polštářky, látkové kapesníky 

apod. 

7. Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé. To znamená bez jakýchkoliv 

příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka 

a to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do 

mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí). 

V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude 

neprodleně kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co možná 



nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet. V případě zjištění stavu dítěte, kdy 

vykazuje známky infekčního onemocnění, je naší povinností kontaktovat KHS a 

izolovat skupinu. 

8. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno 

alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle 

alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu. 

9. Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT. Na základě 

hygienických a bezpečnostních opatření nelze za současné situace vydávat stravu domů. 

Pitný režim zajistí jako obvykle mateřská škola, ale pro zajištění hygienické bezpečnosti 

si, prosíme, doneste podepsanou lahvičku s pítkem. 

10. V době mimořádných opatření si v MŠ děti nebudou čistit zuby. 

11. Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí, nezdržovat se v šatně ani 

v areálu 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel 

chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a 

provozní personál mateřské školy. 

V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv 

infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více zpřísňujeme pravidla 

hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí. 

 

Děkujeme dodržování stanovených pravidel 

. 

 

 

 

 

 

V Líbeznicích 21.5.2020 


