
 

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 11. 9. 2020 vzhledem ke 

COVID-19  

Mateřská škola funguje v plném rozsahu za dodržování preventivních a protiepidemických 

opatření vyplývajících z manuálu MŠMT a aktuálních epidemiologických opatření:  

 POBYT V PROSTORÁCH MŠ 

 Pohyb v MŠ je doprovodu dětí dovolen pouze při zakrytí dýchacích cest (v roušce) 

 U vchodu do budovy použijte, prosím,  dezinfekci.  

 Minimalizujte počet doprovázejících osob. 

 Do budovy MŠ vstupujte pouze bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění 

(týká se dítěte i jeho dospělého doprovodu) 

 Dodržujte rozestupy a v mateřské škole se zdržujte po nezbytně nutnou dobu (předání, 

vyzvednutí dítěte). 

 Děti si při příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou. 

 Nechte dítěti pro případ potřeby v šatně roušku zabalenou v igelitovém sáčku. 

 Děti předávejte učitelce před vstupem do třídy (do třídy nevstupujte) 

 

Děti potřebují do MŠ kromě běžného vybavení: 

 Jednu roušku do igelitového sáčku – nechte  v šatně 

 Podepsanou lahvičku na pití – budeme využívat při pitném režimu venku (budete nosit 

z domu vymytou každý den) 

 

 

 

PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19  

 Děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a 

čichu apod.) nebudou do MŠ přijaty. 

 Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19 v průběhu 

pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga 

(popř. zaměstnance MŠ) v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně 

informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou. Povinností zákonného zástupce 

je v takovémto případě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který 

rozhodne o dalším postupu.  

 Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 

umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického 

lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.  

 



 

Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do 

odvolání, mohou se měnit dle aktuální situace.  
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ředitelka MŠ Strojařů 

 

 

 


