
 

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole 

MŠ Zahrádka sv. Františka obnoví svůj provoz dne 1.6. 2020. 

• Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 7.00 do 17.00 

• Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží: 

o telefon 733187650, 702180133 

Hygienická pravidla pro děti, rodiče a zaměstnance: 

• Zákonný zástupce je povinen první den při příchodu dítěte do MŠ předat učitelce 

podepsané  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

a seznámit se s rizikovou skupinou. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty 

nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn. 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do 

rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. 

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 (rouškou..) 

• 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. 

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

opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)  

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

 



V prostorách mateřské školy 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy ( před budovou) pohybuje vždy v 

roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  

• Předání dítěte a vyzvedávání dítěte bude probíhat jen u vstupních dveří do MŠ. Dítě si 

převezme učitelka a také ho rodičům vydává. 

• Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy. 

• Je zakázáno nosit do MŠ z domova hračky a plyšáky. 

• Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění 

nebo má zvýšenou teplotu. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.  

• Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. – 

Přizpůsobte tomuto tedy svým dětem oblečení.  

 

Ve třídě 

• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt 

ruce vodou a tekutým mýdlem.  

• Poté dítěti učitelka pomůže s desinfekcí rukou. 

 

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, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 

vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. 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.  Školka 

bude používat bezkontaktní teploměr. 

 

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování  

Stravování bude probíhat v běžné podobě, obědy zajišťuje ZŠ Zlonice. 

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  



• Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla.  

 

Úplata – platba školného za měsíc červen 

• Pokud je školka otevřena a její provoz není přerušen, je povinností zákonných zástupce 

úhradu školného uhradit na účet školky a to do 15. v měsíci. A to i v případě, že dítě 

školku nenavštěvuje. 

 

Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze Školního vzdělávacího 

programu. Dbá, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. 

Činnosti plánuje tak, aby omezila fyzický kontakt mezi dětmi.  

 

Platnost pravidel od 01.06. 2020 do odvolání 

V Budeničkách dne 18. 5. 2020  

 

Mgr. Radka Hartmanová 

Ředitelka MŠ Zahrádka sv. Františka                                                                                                                                                                                                              

 

 


