
Podmínky a organizace předškolního vzdělávání  

1) Při 1. vstupu dítěte do mateřské školy dne 25. 5. 2020 předá zákonný zástupce škole podepsané Čestné 
prohlášení s písemným vymezením rizikových skupin, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Dokument naleznete zde na stránkách MŠ. 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 
Dokument je možné si po předchozí domluvě vyzvednout i v MŠ. 

2) Do mateřské školy bude vstupovat dítě v doprovodu dospělé osoby v roušce. V šatně mateřské školy 
bude vždy jen jedno dítě s doprovodem (ne více rodin najednou). Při vstupu do MŠ otočí rodič informační 
cedulku na dveřích MŠ z ,,VSTUPTE“  na ,,VYČKEJTE“, ostatní rodiče s dětmi budou před MŠ dodržovat 
odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Za dveřmi si rodič vydesinfikuje 
ruce a v šatně tráví s dítětem co nejkratší dobu. Rodič dohlédne na to, aby si dítě důkladně umylo ruce. 
Děti budou v MŠ nejpozději v 8 hod. ráno. 
 
3) Při vstupu do třídy MŠ bude dítěti změřena teplota, rodič vyčká na výsledek měření. Pokud bude 
teplota dítěte vyšší než 36,9 °C, odchází dítě s rodičem domů. Měření teploty bude prováděno při 
podezření nákazy i během dne. 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí 
do školy vstoupit.  
 
4) Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy (včetně dětí) platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ a zahrady nosit roušky nemusí. Doprovod dítěte v MŠ 
musí roušku mít nasazenou. Roušku s jednou náhradní si děti nechávají v šatně. 
 
5) MŠMT doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v 
areálu MŠ. Dětem připravte do MŠ vhodnou obuv a dostatek oblečení na ven přizpůsobené počasí 
(pokrývku hlavy, pláštěnku, gumáky, opalovací krém). Výuka a činnosti budou probíhat výhradně 
v prostorách MŠ a na hřišti, které bude v dané hodiny vyhrazena pouze pro MŠ. 
 
6) Školní stravování bude probíhat beze změn. 
 
7) MŠ zvýší hygienická a bezpečnostní opatření – častější úklid, dezinfekce prostorů, povrchů a hraček, 
častější větrání, omezí přístup osob do prostorů školy. Zajistí jednorázové ručníky a dostatek dezinfekčních 
a ochranných prostředků. 
 
8) Do 10. 07. 2020 jsou zrušeny svozy a rozvozy dětí s okolních vesnic. 
 
9) Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a 
budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje 
spádová hygienická stanice. Ostatní děti změní prostředí a nasadí si roušky, dokud není známý zdravotní 
stav indisponovaného dítěte. 
Pokud dojde k nákaze COVID-19 v rodině některého z dětí, je zákonný zástupce tohoto dítěte povinen 
neprodleně tuto skutečnost oznámit školce.  
 
10) Vyzvedávání dětí bude probíhat opět vždy jen jedno dítě a doprovod. K orientaci bude sloužit cedulka 
na vchodových dveřích MŠ. 
 
11) K přivádění o vyzvedávání dětí využívejte jen vrchní vchod školky. 
 
 

Bc. Dusilová Martina 
V České Čermné dne 06. 05. 2020      vedoucí učitelka MŠ 
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