
METODICKÉ POKYNY PŘI ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY 

JE OD PONDĚLÍ 25. KVĚTNA 2020 

 
OPATŘENÍ PŘED ZNOVUOTEVŘENÍM  

 Při příchodu do MŠ zvonit  

 U vstupu bude na stolečku dezinfekce, abyste si mohli po příchodu do budovy ruce 
dezinfikovat  

 PŘED NASTOUPENÍM DO MŠ JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINNEN PODEPSAT ČESTNÉ 
PROHLÁŠNÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – 
dostanete při příchodu do MŠ (možno také stáhnout na webových stránkách ZŠ a MŠ) 

 
CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY + PROSTORY V MŠ  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky je povinnost – vstup rodičů pouze 
s rouškou 

 Dodržovat odstupy 2 metry  

 Děti do MŠ doprovází a vyzvedává pouze jedna osoba, zdržovat se na nezbytně 
nutnou dobu 

 Před budovou MŠ i v MŠ je zákaz shromažďování osob a skupin  

 Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí, ale ve 
skříňce bude mít každé dítě čistou roušku v sáčku  

 Pedagogové budou od rodičů udržovat odstup 2 metry, nebude prováděno předávání 
dětí z „ruky do ruky“   

 
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL  

 Mateřská škola bude otevřena od 6:30 do 16:00 
• Provoz MŠ bude ve 2 třídách – a to i na odpolední směnu (podle počtu dětí) 
• Děti se budou scházet a rozcházet ve třídě Opiček a Želviček 

 
STRAVOVÁNÍ   

• Stravování je zajištěné v běžném režimu, pouze s dodržováním zvýšených 
hygienických opatření 

 
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ  

 Mělo by být pokud možno zamezeno setkávání dětí z obou skupin a vytváření větších 
skupin dětí 

 Ve třídách a na WC bude k dispozici dezinfekce na ruce  

 Prostory se budou každý den dezinfikovat  

 Po příchodu do třídy si každé dítě umyje ruce  

 Děti s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit, projeví-li se příznaky v průběhu dne, 
budeme dítě izolovat a neodkladně informovat zákonné zástupce a krajskou 
hygienickou stanici (příznaky např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.) – rodiče musí být telefonicky dosažitelní 

 Při porušení pravidel může být dítě vyloučeno z výuky 

ŽÁDÁME RODIČE, ABY Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ NEDÁVALI DĚTEM HRAČKY Z DOMOVA 


