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                Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 25. 5. 2020 

 

Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele dne 25. 5. 2020. 

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány dle přihlášených dětí, v neměnných skupinách 

a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před 

COVID 19. Nebude pravidlem, že děti budou ve své třídě, nebo budou mít svou paní učitelku. 

Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou, vyjma kontaktu na venkovním hřišti, 

který díky své rozloze je dostatečně velký a zajišťuje dostatečné rozestupy mezi dětmi 

jednotlivých tříd. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ s přilehlou zahradou. 

Provoz na vesnicích ( Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec) se bude řídit počtem dětí a školním 

řádem (Pokud bude v MŠ 5 dětí a méně, bude mateřská škola uzavřena a rodičům bude 

nabídnuta nejbližší mateřská škola). 

• Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez 

roušky.  

• 2 čisté roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku a to z důvodu podezření na 

infekční onemocnění. Bude přiložen sáček na třetí - použitou roušku po příchodu do 

Mš. 

• Prozatím budou zprovozněny třídy Žabky a Medvědi (z dotazníkového šetření vyšel 

zájem 15 rodičů) a po-té, podle počtů dětí, budeme postupně zprovozňovat i ostatní 

třídy. Vesnice budou zprovozňovány podle počtu dětí, je možný i polodenní provoz. 

• Děti přihlašujte k docházce na tel. 553 784 154, nebo na ŠJ  553 784 241,  

mob. 733 310 110 – dle běžných pravidel. Stejně tak bude probíhat i odhlašování 

dětí ze stravného. Nebude možné si brát obědy domů do jídlonosiče, v případě 

neodhlášené stravy oběd propadne.  

• Provoz tříd bude zatím dle běžného provozu škol. Provozy však mohou být upravovány 

podle počtu zaměstnanců a dětí. 

• Ve třídách a chodbách se bude často větrat (minimálně 5 minut každou hodinu) a výdej 

stravy bude probíhat za přísných hygienických podmínek, jakož i pitný režim dětí. 

Předávání dětí 

Zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do budovy MŠ, dodržuje 2m odstup- 

vyznačené pásy na zemi. 

Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy 

Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a 

převezme věci pro dítě. Dejte prosím dětem dostatek věcí na pobyt venku i uvnitř – nemůžeme 

dávat naše oblečení, příp. půjčovat oblečení jiných dětí. Zákonný zástupce předá paní učitelce 

čestné prohlášení a podepíše dodatek ke školnímu řádu - viz webové stránky www.mshradec.eu 

– aktuality. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít. 
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• Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění 

nebo má zvýšenou teplotu. 

• Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky 

infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude 

umístěno do vyzvednutí rodičem, nebo jinou pověřenou osobou, v místnosti pro 

logopedii, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů 

o alergické rýmě nebo kašli. Toto tvrzení bude muset zákonný zástupce doložit 

lékařským potvrzením od alergologa. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení 

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

• Do prostor mateřské školy včetně zahrady vstupují zákonní zástupci dítěte, nebo 

pověřená osoba, pouze s rouškou. Jsou povinni dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se 

a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy. 

• Zákonní zástupci předají pověřené osobě 25. 5. vyplněné Čestné prohlášení, bez něho 

nebudou děti do MŠ vpuštěny. Prohlášení je v dokumentech školy v aktualitách ke 

stažení, nebo k vyzvednutí v MŠ. 

• Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené 

desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo 

respiračními problémy, či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.  

• Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní. 

• Nebudeme děti natírat opalovacími krémy, příp. krémy proti klíšťatům. Tyto aplikujte 

prosím doma. 

• Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, 

která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně 

platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti 

nákaze koronavirem SARS-CoV-2. 

• Nárok na ošetřovné zatím prošel poslaneckou sněmovnou, není schválen senátem a 

podepsán panem prezidentem. Sledujete prosím web správy sociálního zabezpečení. 

Pokud má ale zákonný zástupce dítě ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. 

ošetřovné na něj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci nad Moravicí dne 19.5. 

Gabriela Lacková, ředitelka školy 

 


