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Mateřská škola Svitavy, Větrná 11 

 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od  25. 05. 2020 

 

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány dle přihlášených dětí tak, aby byla zajištěna dostatečná 

ochrana před onemocněním COVID – 19.  

● Podmínkou přijetí dětí je vyplnění a odevzdání Čestného prohlášení o neexistenci virového 

onemocnění (na webu školy nebo lze vyzvednout přímo v MŠ) a Mimořádných pravidel pro pobyt 

dětí v mateřské škole od 25. 05. 2020.  

● Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hod. – děti si nejpozději vyzvedněte v 15:50 hod. 

● 2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku + sáček na špinavé – vše nadepsané čisté x 

špinavé a to z důvodu podezření na infekční onemocnění či nezbytné opuštění areálu MŠ. Použité 

roušky denně odnáší určená osoba pro vyzvedávání dítěte domů a sterilizací připraví na další použití. 

● Před MŠ a na zahradě školy není povoleno shromažďování lidí do skupin, je nutné dodržovat 

doporučený rozestup 2 m. 

● Před budovou a po vstupu do MŠ platí povinné zakrytí úst i nosu.  

● Vstup doprovázejících osob dětí do budovy MŠ je omezen na jednu osobu a po dobu nezbytně 

nutnou (předání a vyzvednutí dítěte). Další osoby nemají povolen vstup do budovy a areálu MŠ. 

● Po vstupu do budovy MŠ je nutné použít dezinfekci. Určená osoba, která dítě doprovází (vyzvedává) 

a má alergie na dezinfekci, zajistí si ochranu rukou rukavicemi. 

● V šatnách dětí dodržujte pohyb max. 3 osoby + vlastní dítě a dále v odstupu 2 m. 

● Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající 

osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou teplotou, horečkou a jinými příznaky 

COVI-19 nesmí vstoupit. K běžným příznakům patří rýma, kašel, ztráta čichu, chuti.  

● Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) ze skupiny 

s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví nebo pokud některý z bodů naplňuje 

osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. MŠ důrazně doporučuje, aby zákonní zástupci 

dítěte zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím. 

● Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními platnými opatřeními, která jsou aplikována 

v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu 

veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2. 

● Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID-19 a požadovat lékařské 

vyjádření o potvrzení zdravotního stavu dítěte. 

● Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků, bude okamžitě umístěno v karanténní 

místnosti a bude mu nasazena rouška. Zákonný zástupce bude neprodleně informován a je 

povinen si dítě ihned vyzvednout. O podezření na nákazu informuje spádovou hygienickou stanici. 

● Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty či potraviny nebo je 

odkládaly v šatní skříňce. 

● Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.  

 

 

Podmínky v mateřské škole: 

● Děti a zaměstnanci školy nemusí nosit roušky v prostorách MŠ.  
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● Povinně si zaměstnanci nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce Covid-19. Dále jim bylo 

doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při přímém 

kontaktu s dítětem. 

● Při vstupu do třídy bude dítěti změřena teplota.  

● Doprovodu je zakázáno vstupovat do třídy. 

● Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci 

(prostor, pomůcek, hraček a dalších předmětů), ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým 

ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat. 

● Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek dětí i zaměstnanců. Veškeré 

nádobí a strava bude připravena personálem školy.  

 

 

Vypracováno na základě Metodického pokynu MŠMT a MZ. 

Ve Svitavách dne 20.05.2020 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem 

školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem všem pokynům 

rozuměl(a), a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem 

dítěte. 

Zákonný zástupce …………………………………………. dítěte…………………………………………. 

                                                         (jméno a příjmení)                                                              (jméno a příjmení) 

 

Ve Svitavách dne …………………………………   Podpis zákonného zástupce…………………………. 


