
Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v Mateřské škole, 
Chrudim 4, Strojařů 846 od 25. 5. 2020 

 

Č.j.: 67/msstr/20 Účinnost od: 25. 5. 2020
Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5
Změny:   

 

 

Mateřská škola Strojařů obnoví svůj provoz na základě usnesení Rady města č. R/197/2020  
na pracovišti Chrudim i Medlešice  25. 5. 2020. Po dobu trvání potřeby dodržování 
epidemiologických opatření a doporučení bude z rozhodnutí ředitelky MŠ Strojařů provoz MŠ 
omezený: 

 Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 16.00 hodin 

 Provoz bude probíhat ve všech třídách v méně početných  neměnných skupinách do 15 dětí. 

 K docházce je třeba se závazně přihlásit do 21. 5. 2020. Podepsanou přihlášku můžete 
zaslat elektronicky na info@msstrojaru.cz nebo předat osobně v kanceláři MŠ v době  
od 12:00 hod. do 13:30 hod. Přihláška je k dispozici na webu www.msstrojaru.cz nebo 
v kanceláři MŠ Strojařů. 

 Provoz je určen přednostně pro docházku dětí zaměstnaných rodičů. Pokud mají zájem  
o docházku dětí rodiče, kteří v současné době čerpají MD, RD apod., mohou podat přihlášku. 
Děti těchto zákonných zástupců mohou být přijaty k docházce do MŠ při volné kapacitě  
ve skupině. 

 Pokud nebude dítě do 30. 6. 2020 do MŠ docházet, nebude hradit školné. 
 

Podmínky provozu: 
 

1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ 
 Minimalizujte shromažďování osob před budovou MŠ. 
 Před budovou MŠ dodržujte odstupy 2 m. 

 
2. V PROSTORÁCH MŠ 
 Po příchodu do budovy MŠ je nutné si vydezinfikovat ruce - dítě i doprovod. Dezinfekce je 

umístěna na stolku u dveří.  
 Je třeba zajistit dětem stálý doprovod dospělé osoby, omezte co nejvíce střídání doprovázející 

osoby. 
 V šatně mohou být současně maximálně 3 děti s doprovodem, dodržujte odstupy 2 m. 
 Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a zdržuje se v MŠ pouze 

nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte). 
 Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. Dítě (po převlečení, přezutí) předáte 

pedagogovi před třídou.  
 Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty z domácnosti. 
 Dítě do MŠ potřebuje každý den: 

- 2 čisté roušky 



o jednu bude mít dítě v „pohotovostní poloze“ zavázanou na krku, tu využije v případě 
těsného kontaktu s personálem MŠ nebo v případě podezření na výskyt infekce COVID -
19 

o druhá bude uložena v čistém sáčku v šatně 
- označenou plastovou lahvičku na pití, kterou si dítě pozná - bude používat po celý den 

v MŠ. 
 

 Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude probíhat zvýšená desinfekce 
prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda je pro děti s atopickým ekzémem nebo respiračními 
problémy či alergickými potížemi docházka vhodná.  
 

3. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19 
 Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou 

teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům  
se řadí – kašel, zvýšená teplota, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, ztráta čichu, chuti.)  

 Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19. 
 Pokud trpí dítě kašlem nebo rýmou jiného původu (např. alergie), je nutno doložit 

potvrzení dětského lékaře. 
 Pokud bude dítě vykazovat některý z příznaků COVID – 19  v průběhu pobytu v MŠ, 

nasadí si roušku, bude umístěno pod dohledem zaměstnance MŠ do oddělené místnosti. 
Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou. 
O podezření na nákazu se informuje spádová hygienická stanice. 
 

4.  PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ 
 Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, 

Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ. 
 

5.  DÍTĚ (OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI) PATŘÍCÍ DO RIZIKOVÉ 
SKUPINY 

 Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8, viz Čestné 
prohlášení) 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. 
 

6. PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINEN: 
 Předat učitelce vaší třídy Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (ke stažení na webu, případně v tištěné podobě v MŠ) 
 Potvrdit podpisem při vstupu do MŠ, že přečetl tuto směrnici a porozuměl a souhlasí  

s obsahem dokumentu. 
 

Zákonní zástupci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně 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. 

Podmínky provozu MŠ Strojařů se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, 
popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete neprodleně 
informováni. 

 

Mgr. Lada Kalinová, ředitelka MŠ Strojařů 

V Chrudimi dne: 13. 5. 2020 


