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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25. 5. 2020 

Mateřská škola Břestek opět zahájí provoz 25. 5. 2020. Provoz bude podmíněn opatřeními, která 

vycházejí z metodického pokynu MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 

2019/2020“ a z dokumentu KHS ZK „Dodatek k opatřením vydaným MŠMT“. 

1. Před prvním vstupem do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit podepsané 

prohlášení obsahující seznámení s vymezením rizikových skupin stanoveným Ministerstvem 

zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění. Pokud 

zákonný zástupce neposkytne tyto dokumenty podepsané, nebude vstup dítěti do mateřské 

školy umožněn. Prosíme o podpis s aktuálním datem. 

2. Do MŠ nebudou přijaty děti s příznaky virového onemocnění. Při vstupu do MŠ bude dětem 

měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě teploty vyšší jak 37°C nebude dítě 

přijato. 

Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění během dne, zákonný zástupce je povinen si 

dítě okamžitě vyzvednout. 

3. Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně, aby nedošlo k shlukování většího množství lidí 

v šatně. Dítě smí doprovázet vždy pouze 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání a 

vyzvednutí dítěte. Dodržujte odstup 2 m od ostatních (s výjimkou rodiny, popř. 

doprovázeného dítěte). 

4. Počítejte s možností  časového prodlení při předávání a vyzvedávání dětí (dezinfekce, měření 

teploty, hygiena rukou, omezení vstupu většího množství lidí do MŠ). Podle situace zvažte 

příchod s časovým předstihem. MŠ se v 8:00 a v 16:00 uzamyká, aby mohla být provedena 

řádná dezinfekce prostor a povrchů. Doprovod musí dítě přivést do 8:00 a do 16:00 

s dítětem MŠ opustit!!!! 

5. Při vstupu do MŠ je pro všechny povinná rouška (nebo jiné zakrytí úst a nosu) a dezinfekce 

rukou. 

6. Během pobytu v MŠ a přilehlém areálu není rouška povinná pro děti a pedagogické 

zaměstnance. Děti si po příchodu roušku uloží do igelitového sáčku do své skříňky v šatně. 

7. Ihned po přezutí a převlečení si každé dítě pod dozorem doprovázející osoby řádně umyje 

ruce (mýdlem, min. 20 sekund). 

8. Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. Mělo by dojít k rychlému předání dětí u dveří 

a k odchodu doprovázející osoby z areálu školy. 

9. Je zakázáno nosit do MŠ jakékoliv soukromé hračky!!! 

Prosíme, vysvětlete dětem opatření už doma, abychom předešli zbytečnému pláči a 

nedorozumění. 

10. Nachystejte dětem do školky: 

a. igelitový sáček na roušky; 

b. náhradní roušku; 

c. PODEPSANOU (označenou) uzavíratelnou láhev s pitím, kterou doprovázející osoba 

každý den vezme domů, umyje a druhý den opět přinese (důvodem je pitný režim a 

hygienické podmínky při pobytu venku); 

d. vhodné oblečení pro pobyt venku + náhradní oblečení. 
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11. Režim dne MŠ bude upraven vzhledem k mimořádným opatřením. Pokud to bude možné, 

budeme s dětmi trávit co nejvíce času venku.  

12. V MŠ bude zajištěn zvýšený úklid, dezinfekce prostor a povrchů a větrání místností dle 

sanitačního řádu mateřské školy. 

13. Provozní doba a stravování dětí bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických 

opatření. 

14. Při podezření na možné příznaky COVID-19 během pobytu v MŠ bude dítě umístěno do 

izolace, zákonný zástupce bude ihned informován a vyzvedne si dítě z MŠ. O podezření 

budeme informovat i spádovou hygienickou stanici (KHS ZK). Ostatní děti s nasazenými 

rouškami opustí místnost, popř. změní výuku na pobyt venku. 

 

Zmíněná opatření mohou být pro některé z Vás nepříjemná a komplikovaná. Pamatujte ale, že 

v  první řadě jde o zdraví a bezpečí Vašich dětí, Vás a samozřejmě i zaměstnanců MŠ, bez kterých není 

možně provoz MŠ zajistit. Zvažte proto i nutnost docházky Vašeho dítěte do kolektivu a s tím spojená 

rizika.  

Děkujeme za Vaši spolupráci, pochopení a ohleduplnost vůči nám i sobě navzájem. Doufáme, že 

najdeme způsob, aby provoz školky splňoval důležitá hygienická opatření a současně byl vstřícný 

k vašim potřebám a potřebám dětí. Kdyby došlo ke změnám nebo úpravám opatření, budeme Vás 

informovat prostřednictvím webových stránek a na facebooku školy. 

 

 

V Břestku dne 18. května 2020 

vz. Bc. Martina Kuderová 
ředitelka MŠ 
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