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Zákonný zástupce předá při příchodu zaměstnanci školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI 

PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – tiskopis naleznete na našich webových stránkách 

v sekci Dokumenty/tiskopisy.   Bez odevzdání Čestného prohlášení není možno dítě přijmout. 

 

 

Cesta do a z mateřské školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti i doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 

krizovými opatřeními. 

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouška 

- Dodržením odstupů 2 metry v souladu s krizovými, či mimořádnými opatřeními  

Vstup do MŠ 

Zákonný zástupce i dítě použijí při vstupu připravenou dezinfekci. Po změření teploty půjdou 

společně do šatny dětí. Paní učitelce dítě předají do třídy bez zbytečných odkladů.  

Vnitřní prostory 

- Pouze 1 doprovázející osoba v roušce bude se po dobu nezbytně nutnou pro předání a 

převzetí dítěte bude pohybovat v prostorách – šatnách. 

- Všechny děti budou v MŠ do 8:00 hod. Pozdější příchody nejsou možné. 

- Do MŠ je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, zejména plyšáky apod. Sběr hliníku je 

zakázán 

- Čištění zoubků se ruší 

- Děti a pedagogičtí zaměstnanci nemusí používat roušku 

- Zaměstnanci stravování a úklidu používají roušku, popř. i jednorázové rukavice 

Venkovní prostory 

- MŠ využije pro pobyt venku svou zahradu 

Hračky 

- Budou omezeny plyšové a jiné hračky, které se obtížně desinfikují 

Hygienické podmínky 

- Větrání 1x za hodinu, minimálně 5 minut 

- Mytí rukou po příchodu do třídy po dobu 20-30 sekund, po příchodu ze sociálního zařízení. 

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 

papírovými ručníky, dezinfekcí 

- Náhradní oblečení bude uloženo ve skříňce i s jednou čistou rouškovou v igelitu pro případ 

nákazy dítěte. Roušku dítěte pro příchod a odchod si rodič odnese. 

 

 



Dezinfekce 

- Před zahájením provozu dezinfekce klik, madel u schodiště, sociální zařízení 

- Po ukončení příchodu dětí totéž.  

- Příprava na odpočinek se provádí v ochranných rukavicích.  

- Po ukončení provozu dezinfekce povrchů, hraček, židlí a stolečků, vysypání odpadkových 

košů a jejich dezinfekce 

- Dezinfekce je prováděna prostředky k tomu určenými s virucidním účinkem 

Stravování 

- Bude probíhat v běžném režimu 

- Dezinfekce stolečků před zasednutím dětí 

- Manipulace s hotovým pokrmem směrem do tříd za dodržení bezpečnostních procedur 

 

  

S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto. 

V případě změny legislativy bude hygienicko – dezinfekční plán aktualizován. 

 

 

 

 

       Lenka Říhová 

       ředitelka školy 
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