
 

 

Bezpečnostní a hygienická pravidla do 

konce školního roku 2019/2020 MŠ Lednice 
S ohledem na organizační a personální zajištění a dodržení hygienických požadavků 

obnoveného provozu dále žádáme rodiče, aby vzali na vědomí: 

Provoz jednotlivých tříd od  pondělí 25.5.2020 

Sluníčka: 6:15 – 16:15 

Kuřátka – 6:30 – 16:15 

Včeličky – 6:45 – 16:15  

Koťátka – uzavřena  

V případě vyzvedávání dětí po obědě, respektujte tyto časy: 

Kuřátka  –  12:00 – 12:15h 

Včeličky – 12:00 – 12:15h 

Sluníčka – 12:15 – 12:30h 

Děti mohou být umístěny do skupin, které nebudou respektovat původní obsazení tříd – 

týká se to všech dětí ze třídy Koťátek, případně těch, kterým by nevyhovovala provozní 

doba své „kmenové třídy“.  

 Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno. Jedná se 

zejména o ranní scházení a odpolední rozcházení dětí. Proto prosím přivádějte Vaše 

dítě pouze v provozních časech jednotlivých tříd. 

 V dané třídě (skupině) bude neměnný kolektiv dětí. 

 Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) 

vzájemný kontakt jednotlivých skupin. 

Preventivní opatření směrem k dětem 

 Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu.  

 Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě 

odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout. 

 Do mateřské školy je zákaz přinášet jakékoli hračky z domova včetně plyšáků, 

polštářků, apod. 

 Přijímány budou pouze děti zcela zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění. Pokud 

se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID-19, bude dítě izolováno v „karanténní 

místnosti“ a bude ihned kontaktován zákonný zástupce ohledně okamžitého 

vyzvednutí. Zároveň bude informována spádová hygienická stanice.  
 Děti ani pedagogové v prostorách školy nemusí nosit roušky. 

 Po přezutí a převlečení si každé dítě musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým 

mýdlem (po dobu alespoň 20-30 sekund). 



Preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům 

 Doporučená dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy (u vchodu). 

 Dítě doprovází a vyzvedává pouze jedna osoba (pokud je to ve Vašich možnostech, 

ideálně stále jedna a ta samá), která se v prostorách mateřské školy (i na zahradě MŠ) 

pohybuje vždy v roušce (ústenka, šátek, šál,…). 

 Zdržovat se v prostorách mateřské školy jen po dobu nezbytně nutnou (v případě 

vyzvednutí dítěte ze zahrady MŠ ideálně opouštět areál MŠ aniž by rodič šel 

vyzvednout věci do šatny (proto mít dostatečnou zásobu oblečení ve skříňkách). 

 Rodiče nebudou vcházet do prostorů tříd. 

 Před školou dodržování odstupu 2 metrů v souladu s krizovými opatřeními. 

 Při přivádění a odvádění dětí, nebudou do šatny vpuštěny více než 3 dospělé osoby 

(budete vyzváni, abyste počkali venku) 

 Děti nám budou rodiče přivádět přes umývárnu, a dohlédnou na to, že si dítě před 

vstupem do třídy řádně umylo ruce vodou a mýdlem. 

 Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu 

dítěte či zákonných zástupců. 

 Nedoporučujeme, aby děti přiváděli a odváděli prarodiče (riziková skupina). 

Provozní informace 

 Děti budou trávit většinu dne venku. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ.  

 Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně. 

 Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po 

dobu 5 minut).  

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a 

neberou si ani příbory.  

 Při vydávání jídel budou dodržovány zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 

prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla). 

 V případě, kdy půjde dítě domů tzv. „po obědě“, nebude mu vydávána svačinka 

„sebou“. V případě pravidelných odchodů domů po obědě, doporučujeme odpolední 

svačinku odhlásit ve školní jídelně.  

 

Provoz mateřské školy se řídí souborem hygienických a provozních podmínek vydaných 

Ministerstvem školství. K provozu mohou být měněny s ohledem na další vývoj situace. 

Nerespektování stanovených pokynů může být důvodem k vyřazení dítěte z docházky do MŠ. 

Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že přijatá opatření nám pomohou překlenout tuto 

nelehkou dobu. 

 

 

V_________Dne_________     _______________________ 

        (podpis zákonného zástupce) 


