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MIMOŘÁDNÁ REŽIMOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A POBYT DĚTÍ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 1. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE ZAJIŠTĚN V DOBĚ OD 6,30 DO 17,00 HODIN 

 

 Všichni ti, kteří přicházejí do MŠ, vcházejí brankou jednotlivě nebo po malých skupinách, 

dodržují maximální možné odstupy a zabraňují velkému shromažďování před areálem i uvnitř 

areálu a v budově MŠ. 

 U vstupů do budovy MŠ jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem. 

 Zákonný zástupce přichází do MŠ, v dětské šatně pomáhá svému dítěti  

s převlékáním a předá jej přítomnému zaměstnanci a ihned opouští budovu mateřské školy. 

 V dětské šatně se zdržují max. 2 rodiny najednou, tzn. z každé rodiny jeden dospělý + dítě 

nebo děti.  

 Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce dítěte podepsané Čestné prohlášení 

Formulář je ke stažení na webových stránkách školy nebo vytištěný v šatnách  

u jednotlivých tříd. 

 Při podezření na respirační onemocnění u dítěte bude proveden tzv. ranní filtr/screening  

formou měření teploty dítěte při příjmu. 

Přebírající zaměstnanec dohlédne, aby si dítě umylo důkladně ruce dezinfekčním mýdlem.  

 Pokud se u dítěte objeví jakékoliv příznaky virového onemocnění, bude dítě umístěno  

do zvláštní místnosti pod dohledem dospělého.  Zákonný zástupce bude okamžitě vyrozuměn 

a je povinen si dítě bezodkladně vyzvednout. 

 Děti nenosí z domova žádné hračky.  

 Pokud si zákonný zástupce vyzvedne své dítě, nezdržuje se již v místě (např. na školní 

zahradě) a bezodkladně odchází z areálu školy.  

 Děti pobývají každý den za příznivého počasí venku, proto je nutné vždy v závislosti na počasí 

přizpůsobit jejich oděv. Rovněž je nutné, aby dítě mělo vždy čisté oblečení do třídy. 

 Škola v přírodě  a lekce plavání se v tomto školním roce nekonají.  

 Další pravidla režimu dne vycházejí ze Školního řádu a Provozního řádu. 

 


