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 POKYNY PRO RODIČE 

Příchod k mateřské škole a pohyb před MŠ  

 Bezprostředně po příchodu do budovy MŠ jsou rodiče i děti povinni provést dezinfekci rukou  

 Rodiče se mohou v areálu MŠ zdržet pouze po nezbytně dlouhou dobu, není povoleno 

shlukování více osob. 

 Rodiče jsou povinni dodržovat rozestupy 2 metry.  

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

V prostorách MŠ 

 Přítomnost v MŠ je povolena pouze s rouškou a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména 

předání, vyzvednutí dítěte). Dítě může být doprovázeno pouze jednou osobou. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

 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 

 Bude-li dítě vykazovat jakékoli příznaky respiračního onemocnění, rodiče jsou povinni si dítě 

na pokyn učitelky neprodleně vyzvednout. Dítě může být přijato zpět do kolektivu v případě 

doložení potvrzení lékaře, který vyloučí infekční onemocnění. 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny  

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, 

a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy je zákonný zástupce žáka povinen: 

 Seznámit se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 

 Odevzdat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

 

Moc Vám děkujeme za dodržování všech opatření, která pro nás v této nelehké době vyvstala. Pevně 

věříme, že se nám společně podaří celou situaci zvládnout. 


