
PODMÍNKY NÁVRATU DÍTĚTE DO MŠ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM CORONAVIRU 
 

MŠ bude znovu v provozu od 25. 5. 2020 
 

DO MŠ BUDOU DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU – tj do 30. 6. 2020 přijaty pouze děti  
PRACUJÍCÍCH RODIČŮ, tzn. rodičů, kteří chodí do zaměstnání, abychom byli schopni alespoň 

částečně dodržet pokyny MZ a doporučení MŠMT 
 

CHRÁNÍME TÍM ZDRAVÍ SVÉ, VAŠICH DĚTÍ I VÁS 
 

Dítě může být přijato pouze zdravé,  bez akutních zdravotních obtíží odpovídajících virovému 
onemocnění (např. teplota, kašel, rýma, dušnost apod.) 

a 
dítě ani osoby žijící s ním ve společné domácnosti nemají nařízeno karanténní opatření a nemají 

rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou: 
 

1. Věk nad 65 let 
2. Chronické onemocnění plic (astma, bronchitida aj) 
3. Onemocnění srdce a /nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
    včetně hypertenze 
4. Porucha imunitního systému, včetně ponádorové léčby 
5. Těžká obezita 
6. Diabetes mellitus 
7. Chronická onemocnění ledvin 
8. Onemocnění jater 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POSKYTNE PÍSEMNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O 
NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ V OBDOBÍ 
PŘEDCHOZÍCH DVOU TÝDNŮ. Bez tohoto prohlášení (samostatná příloha - ke stažení na 
stránkách MŠ a ve schránce u dveří MŠ) nemůže být dítě přijato. 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POUČIL SVÉ DÍTĚ O NUTNOSTI DODRŽOVAT ZÁSADY 
ZVÝŠENÉ HYGIENY.. 
 

PŘÍCHOD DO MŠ 
Dítě je přiváděno pouze jednou osobou – dále doprovod. 
Před budovou školy je nutno udržovat rozestup 2 m, žádáme rodiče, aby se neshlukovali a čas 
minimalizovali. 
Do budovy MŠ vstupují max. 2 děti s doprovodem, ostatní čekají VENKU. 
Doprovod i dítě je na cestě do MŠ POVINNO MÍT ROUŠKU, kterou si dítě sundá až v šatně 
a uloží do připraveného sáčku ve skříňce. 
Při vstupu do MŠ doprovod i dítě použijí dezinfekci na ruce v zádveří. 
Při vstupu paní školnice změří dítěti i doprovodu teplotu bezkontaktním teploměrem. 
Doprovod převlékne dítě v šatně do „školkových“ věcí, předá ho před dveřmi třídy učitelce a 
IHNED OPUSTÍ BUDOVU ŠKOLY, aby nezdržoval další čekající rodiče. 
Je nutno ze strany doprovodu minimalizovat čas strávený v šatně. 
Totéž platí i pro vyzvedávání dětí při odchodu z MŠ - rodič zazvoní, vyčká v ZÁDVEŘÍ, až 
učitelka dítě přivede do šatny a teprve potom si dítě převlékne a bez zbytečného otálení opustí 
s dítětem budovu školy. 
 
JE STRIKTNÍ ZÁKAZ NOŠENÍ JAKÝCHKOLIV HRAČEK DO ŠKOLKY. 
 



 
NUTNÝ KONTAKT V BUDOVĚ 

Personál MŠ je povinen nosit po celou pracovní dobu roušky. 
Během nutného kontaktu s personálem školy budou mít všechny dospělé osoby roušku. 
Při placení obědů přijde paní kuchařka za vámi do chodby do zádveří, je zákaz pohybu osob po 
budově školy. 
Pobyt venku se bude odehrávat pouze v zahradě MŠ. 
Časté větrání je zásadním preventivním opatřením, bude praktikováno minimálně 1x za hodinu. 
Ke hrám dětí budou využívány pouze hračky, které lze omýt a dezinfikovat. 
Při vyzvednutí dítěte nezůstanou v prostorách šatny volně přístupné žádné osobní věci dětí, ve 
skříňkách bude náhradní oblečení ZREDUKOVÁNO NA MINIMUM a uloženo v igelitových 
taškách.   
 

HYGIENICKÁ SPECIFIKA 
 

Pokud bude dítě vykazovat při ranním filtru zvýšenou teplotu, nebude do školy přijato. 
Doprovod ani dítě - pokud budou vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 
odpovídat příznakům infekce Covid nesmí do budovy vstoupit. 
Začne-li dítě vykazovat tyto známky infekce během dne, je nutné je umístit do samostatné 
místnosti a okamžitě přivolat zákonného zástupce k vyzvednutí dítěte. O podezření se 
informuje spádová hygienická stanice. 
Pokud by se příznaky infekce projevily v průběhu dne u zaměstnance, ihned přivolá za sebe 
náhradu (v případě pedagogických pracovnic) a opustí školu v nejkratším možném čase. 

 
 

PROVOZNÍ INFORMACE 
škola zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce v celém průběhu dne – povrchy, kliky, 

zábradlí, vodovodní baterie, sanita atd. 
Ruší se funkce hospodáře a pořádníčka, děti budou v jídelně obsluhovány paní kuchařkou, která 

bude používat jednorázové rukavice a bude dodržovat maximální hygienu. 
Předání  ložního prádla k vyprání bude provedeno až s ukončením školního roku, tedy k 30. 6. 

  
 
  

Ruší se veřejné aktivity mimo školu s přítomností veřejnosti (výlet, besídka, knihovna atd.) 
 
 
 
V Lysovicích dne 11. 5. 2020                                                                          Eva Mrázová 
             ředitelka MŠ 
 
 
 
  podpis zákonného zástupce: 
 
 
 

 


