
Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že stále neskončila pandemie onemocnění COVID-19, je třeba, abyste stále 

sledovali aktuální informace, které se mění v souvislosti s epidemiologickou situací jak 

celorepublikově, tak dle mapy stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. 

semafor Ministerstva zdravotnictví). V souladu s „Manuálem k provozu škol ve školním roce 

2020/2021 vzhledem ke covid-19" vydaným MŠMT v návaznosti na doporučení Ministerstva 

zdravotnictví České republiky nastavujeme podmínky pro vzdělávání dětí od 1. 9. 2020. 

Obecně v souladu s epidemiologickou situací budou nastartovány změny v oblasti organizace 

dílčích aktivit, které doplňují vzdělávací program a rovněž budou zpřísněny podmínky pro 

naplnění Zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 Oficiální zahájení školního roku je 1. 9. 2020. 
 Při vstupu do budovy školy je pro Vás připravený prostředek na dezinfekci rukou. 

 Při zahájení školního roku sdělte paní učitelce kontakty (mail i telefon) pro aktualizaci. 

 Upřednostňujeme doprovod dítěte pouze jednou osobou, která se bude moci 

v prostorách mateřské školy zdržovat jen po nezbytně nutnou dobu (předávání 

a vyzvedávání dítěte). 

 Cizí osoby mají vstup do školy zakázán! 

 V případě konkrétních mimořádných situací je škola povinna postupovat podle pokynů 

KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená KHS nebo 

ministerstvem zdravotnictví. 

 Škola zajišťuje hygienické zásady, dezinfekci prostorů, povrchů a předmětů. 

 Teplota bude dětem měřena bezkontaktním teploměrem v případě podezření na infekční 

onemocnění. 

 Děti si myjí ruce okamžitě po příchodu do MŠ. 

 V případě náznaku onemocnění děti budou izolovány od ostatních a okamžitě bude 

voláno zákonnému zástupci k neprodlenému převzetí dítěte. 

 Děti budou mít v šatně pro případ potřeby roušku. 

 V souladu s doporučením MŠMT upozorňujeme zákonné zástupce, že děti 

s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest 

v krku, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu, ztráta chuti) nesmí do budovy 

školy vstoupit! 
 Změny budou realizovány i v oblasti stravování (dětem nebude umožněn samoobslužný 

výdej). 

 Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu nebo k nařízení mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice a bude uzavřena třída nebo 

celá mateřská škola, bude zahájeno vzdělávání dětí předškoláků distančním způsobem – 

na dálku. 

Prosím všechny o spolupráci, chráníme se navzájem!  
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