
PODMÍNKY PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11.5.2020 DO KONCE 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními. 

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy i v ní, platí povinnost 

zakrytí úst a nosu. 

• Před vstupem do mateřské školy povinné použití desinfekčních prostředků 

umístěných před vchodem. 

• Do mateřské školy - šatny vsup jednotlivě (jeden doprovod + dítě). 

• Vyčkat na pokyny pedagogického pracovníka pro vstup do mateřské školy 

(interkom). 

 

Po příchodu do mateřské školy 

• Zdržovat se v šatně co nejkratší možnou dobu. 

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě pod dozorem rodičů 

důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, osušit do 

jednorázových papírových ručníků a použít desinfekci určenou dětem. Poté 

předat pedagogickému pracovníkovi do třídy. 

• S ohledem na tuto situaci je zakázáno si nosit do mateřské školy své osobní 

věci (plyšové hračky, hračky, spinkálky, deky, panenky apod.) 

 

Po odchodu z mateřské školy 

• V šatně bude mít dítě věci na konkrétní den + věci na převlečení. 

• Při odchodu z mateřské školy je doprovod povinnen odnést veškeré věci 

(netýká se přezůvek). 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 u dětí 

• Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné 

umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s 

ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  



• Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na 

pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného dítěte. 

• Zákonný zástupce je povinnen informovat školku o zdravotním stavu 

dítěte. 

• Zákonný zástupce je povinnen dát dítěti do přihrádky v šatně jednu sterilní 

roušku v igelitovém pytlíku v případě výskytu možných příznaků COVID-

19 

 

 

Zvažte prosím možnost využití pouze půldenní docházky, vzhledem k aktuální 

situaci a nelehkých podmínkách ( MŠMT žádá o využití prostor školních zahrad 

v maximální šíří, to znamená, že vzdělávání dětí 9.30h - 12.00h, bude probíhat na 

zahradě mateřské školy, pokud počasí dovolí). Odpolední odpočinek nelze 

realizovat venku na zahradě a tudíž budou děti 90min. v těsné blízkosti na 

lehátkách ve třídě. Chápeme, že ne každý této možnosti může vyžít. 
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