
Pravidla k provozu/pobytu v MŠ do konce školního roku 2019/2020 
 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména:  
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u 
doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  
 
 
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; organizace bude zajištěna šipkami, čárami 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není 
nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)  



V prostorách mateřské školy  
Děti budou větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu MŠ.  

Doprovázející osoba nebude vpuštěna do budovy MŠ, dítě bude předáno zodpovědnému pracovníkovi MŠ. 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Budou však mít 1ks 
roušky, šátku ve své přihrádce v podepsaném igelitovém sáčku. 

Po dobu pobytu dítěte v MŠ se pro pobyt venku využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště 
školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé 
skupiny. 

Do MŠ není možné nosit žádné vlastní hračky ani plyšáky 

 
Ve třídě  
Neprodleně po vstupu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým 
mýdlem.  

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).  
 
Při podezření na možné příznaky COVID-19  
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 některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude 
kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová 
hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo převedeny do venkovních prostor s 
povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.  

 

Dítě bude přijato do MŠ pouze s vyplněným formulářem: „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ 
VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ v příloze. 

 

V případě že jste již telefonicky potvrdili své učitelce nástup vašeho dítěte od 25.5.2020 má již přihlášenou 
stravu. Další odhlášky/přihlášky je již nutno řešit standardním způsobem a to výhradně mailem do školní 
jídelny. 

 

Děti budou v pondělí rozděleny dle aktuální situace, počtu a personálních možností. 

 

Prosíme vás o spolupráci, shovívavost a dodržování našich hygienických pravidel. 

 

Pro pohodu vašich „našich“ dětí uděláme vše co bude v našich silách. 

                                    Tým MŠ Ostrčilova 


