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Směrnice č. 44

Organizační podmínky v MŠ vzhledem ke COVID -19,

1) Příchod do MS: U vchodu dezinfekce rukou - dospělé osoby, dodržovat rozestupy
V šatně - maximální! počet 10 osob (včetně dětí) - nezdržovat se Také před 

areálem a na školní zahradě MŠ JE ZAKÁZÁNO SE ZDRŽOVAT- SHLUKOVAT, Používat lze pouze 
vchod z Riegrovy ulice.

2) Předání dítěte učitelce -1. den: nutnost přítomností zákonného zástupce - seznámení 
s preventivními opatřeními v MŠ

Předávání dítěte další dny - rodič nebo zmocněnec, vždy 1 OSOBA

3) Při příchodu dítěte do třídy si dítě vždy umyje ruce, při dopolední svačině budou děti přeměřeny 
bezkontaktním teploměrem /učitelka zápise do ranního filtru/

4) Třída i přilehlé prostory budou často větrány okny- čerstvým vzduchem
5) Do odvolání je výslovný zákaz donášet do budovy MŠ jakékoliv hračky a předměty (z 

hygienických důvodů)

6) Děti mají v MŠ:
2x rouška - podepsaná, v igelitovém sáčku, ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte 
ve skupině v průběhu dne), v šatně nechávat pouze nezbytné oblečení

7) Děti musí být zdravé, nejevící žádné známky nemoci - MUSÍTE dodržovat platnou legislativu, 
neohrožovat personál ani ostatní děti! V případě zjištění stavu dítěte, které vykazuje 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) budeme volat rodiče, 
ten sl musí dítě neprodleně vyzvednout. Do vyzvednutí bude dítěti nasazena rouška a s dospělou 
osobou bude v izolaci /tomu určená místnost/. Celá skupina pak bude izolována, dokud nebude znám 
zdravotní stav indisponovaného dítěte. Rodič je povinen informovat MŠ o nemoci dítěte, ta pak 
informuje hygienickou stanici, která nastaví příslušná PROTIEPIDEMICKÁ opatření pro MŠ./škola má 
povinnost předcházet vzniku a šíření infekční nemoci, tuto povinnost naplňuje podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví - §7 odst. 3 zákona o ochraně zdraví")/

8) Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT

8) Vyzvedávání dětí - stejný postup jako při přivádění dětí, nezdržovat se v šatně ani
v areálu MŠ!

9) V současné době docházka dítěte do mateřské školy PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI JE POVINNÁ.
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10) Škola poskytuje pro děti v povinném předškolním roce distanční způsob vzdělávání, pokud je
v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost ve 
škole většině dětí, pro které je docházka do MŠ povinná. Ostatní děti, kterých se nedotkne, pokračují
v prezenčním vzdělávání.

11) Důležité informace v případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 pro rodiče, 
budou vždy vyvěšeny na okénku třídy a současně na stránkách školy.

12) S touto směrnicí bude také seznámen personál MŠ, a také o každé změně protiepidemických 
podmínek bude informován.


