
Provoz mateřské školy od 25. května 2020 

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020 

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020 

 

Vážení rodiče,  

od pondělí 25. května 2020 bude opět otevřena mateřská škola. 

 

1. Provoz mateřské školy 

Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6:00 do 16:30 hodin od pondělí 25. 5. 2020. 

V provozu budou obě třídy. 

  

2. Epidemiologická opatření 

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní 

infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do 

mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to 

doloží potvrzením lékaře. 

Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno do 

samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Dle 

pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Po návratu dítěte do MŠ bude 

vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu. 

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto 

prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy – mateřská škola - aktuality. Je stejné jako pro 

žáky ZŠ. www.zsdublovice.cz  

Můžete si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení 

k dispozici v mateřské škole. 

Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato. 

U každého dítěte a jeho doprovodu při vstupu do MŠ proběhne dezinfekce rukou a dítěti bude 

změřena teplota bezkontaktním teploměrem. 

  

http://www.zsdublovice.cz/


3.  Příchod do mateřské školy 

Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy 

pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy 

ihned opustí. 

Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, 

budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry. 

Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech (rodinách), ostatní 

počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně 2 metry. 

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

Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem. 

Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní. 

  

4.  Hygienická opatření 

Velkou část dne budou děti trávit venku. 

Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. 

Prostory MŠ budou často větrány. 

Pracovnice mateřské školy bude zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný 

úklid MŠ. 

Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude 

prováděna dezinfekce toalet a umýváren. 

Několikrát denně provede pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvlášť velký 

počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videotelefony). 

Pracovnice MŠ bude používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a 

likvidaci odpadů. 

  

5. Stravování 

Stravování dětí bude probíhat v jídelně v běžné podobě. 

Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou používat jednorázové 

rukavice. 

Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové 

rukavice. 



O případných změnách Vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách školy 

www.zsdublovice.cz 

 

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy 

  

  

  

http://www.zsdublovice.cz/

