
OZNÁMENÍ   RODIČŮM - dodržování opatření v MŠ 

 

Vážení rodiče,  

vzhledem k trvající situaci související s pandemií COVID-19, Vás žádáme o dodržování daných pravidel, 

provozních a hygienických podmínek mateřské školy, po dobu trvání potřeby dodržování 

epidemiologických opatření, doporučení a prevence.  

 

!!! 

Žádná osoba (dítě, dospělý, který dítě přivádí) s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 
odpovídat známým příznakům COVID-19 (tj. zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, náhlá ztráta 
chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, viróza)  NESMÍ  do  mateřské  školy  
VSTOUPIT  !!! 
 
 

1. Do MŠ bude přijato dítě jen ZCELA ZDRAVÉ !!! , tedy bez jakýchkoliv příznaků respiračního a 
infekčního onemocnění !!! 

2. Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě 
netrpí žádnými projevy respiračního a infekčního onemocnění a cítí se zdrávo.  

3. Před prvním příchodem dětí do MŠ nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti. 
Děti se nepodrobují preventivnímu testování. 
Děti v MŠ nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest. 
 

4. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno 
alergologem a projevy jeho onemocnění (rýma, kašel …) jsou alergického původu a nejsou 
příznaky respiračního onemocnění. 
Bez tohoto lékařského potvrzení není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu ostatních dětí a 
bylo vpuštěno do budovy školy. 
 
 

5. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, neprodleně 
nasadí roušku a bude umístěno do izolace. Škola bude okamžitě telefonicky kontaktovat a 
informovat rodiče, který je povinen si pro dítě v co možná nejkratším časovém úseku do MŠ 
přijet. 
Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky 
touto osobou i zaměstnancem školy. 
Pokud je onemocnění COVID-19 potvrzeno, školu kontaktuje zpravidla příslušná KHS. Provede 
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popř. rozhodne o protiepidemických 
opatřeních. 
 

6. Před vstupem do třídy si dítě za pomoci personálu MŠ řádně umyje ruce vodou a tekutým 
mýdlem, popř. vydesinfikuje. (Nácvik hygienického mytí rukou). 
 

7. Zákonný zástupce dítěte zajistí, že  dítě nebude  do mateřské  školy přinášet žádné oblíbené 
hračky či jiné předměty. 

 
 



Pro příchod k mateřské škole a pohyb osob před mateřskou školou - nejsou stanovena plošná 
pravidla pro organizaci   

• Přesto Vás prosíme, abyste minimalizovat velké shromáždění osob před školou a vstupem 
do školy a dodržovali vzájemné odstupy.  

 
V prostorách mateřské školy 

• Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu - zejména 
předání a vyzvednutí dítěte, předání nutných informací učitelce. Nebude se v MŠ  ZBYTEČNĚ 
zdržovat !!! 
 

• Pedagogičtí  pracovníci mateřské školy v době, kdy poskytují vzdělávání, nejsou povinni nosit  
ochranný prostředek. 

Nepedagogičtí pracovníci však musí nosit ochranný prostředek dýchacích cest v souladu 

s platným NV ČR. 

 

• V případě, že  dítě na přání rodičů bude roušku v mateřské  škole používat, je nutné dát dítěti 
minimálně 4 roušky na výměnu (podepsané) a igelitový nebo mikroténový sáček, do kterého 
se použité roušky uloží. 

 
Přesto, že škola disponuje záložními rouškami, bylo by vhodné a doporučujeme to, aby všechny děti 
měly podepsané alespoň 2 roušky ve své šatní skříňce, uložené v mikroténovém sáčku. 
 
Pobyt dětí venku se bude zařazovat podle klimatických podmínek v maximálním rozsahu. Prosím, 
vybavte děti vhodným oblečením, obuví a pláštěnkou. 
 
 
 
V naší mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedošlo k přenosu jakéhokoliv infekčního 
onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více zpřísňujeme provozní a hygienická pravidla, 
pokyny. 
 
Vážení rodiče,  
žádáme Vás, abyste tato pravidla a opatření respektovali. Respektováním a dodržováním těchto 
pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a 
provozní personál mateřské školy. Přeji nám všem hodně zdraví. 
 
Děkuji 
 
 
                                                                                                             …………………………………………………………… 
                                                                                                             PaedDr. Alena Hekalová, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prostějov,  1. 09. 2021 
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