
Pravidla provozu Mateřské školy Stará Ves nad 

Ondřejnicí platná pro období do konce školního 

roku 2019/2020 

 

- Každý rodič, který se rozhodne umístit své dítě do mateřské školy, je 

povinen seznámit se s těmito pravidly provozu MŠ umístěnými na 

webových stránkách školy a v tištěné podobě u vstupu do MŠ 

 

- Docházka dětí do MŠ je do konce školního roku 2019/2020 dobrovolná, 

rodiče se mohou rozhodnout, zda své dítě do školky přivedou. Při prvním 

vstupu do MŠ je rodič povinen odevzdat vyplněné a podepsané čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.    

 

- Platí zákaz zdržování se více než 2 osob před vstupem do budovy 

mateřské školy, s výjimkou blízké rodiny. V prostoru před budovou MŠ je 

nutné zachovávat odstup min. 2 metry. Na doprovod dětí se vztahují 

obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména 

zakrytí nosu a úst ochrannými prostředky.  

 

- Dítě může do šatny MŠ doprovázet pouze jedna osoba a v prostorách 

šatny se smí zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 

- V prostorách šatny MŠ se smějí současně zdržovat pouze 2 dospělé 

osoby se svými dětmi, ostatní vyčkají před vstupem do MŠ, kde dodržují 

odstup 2 m. 

 

- Do prostor třídy nemají rodiče ani ostatní doprovázející osoby povolen 

vstup.  

 

- Každá doprovázející osoba při vstupu do budovy MŠ použije desinfekční 

roztok a stejně tak pomůže svému dítěti použít desinfekční roztok a 

vydesinfikovat si ruce 

 



- Každý rodič důsledně poučí své dítě o nutnosti dodržovat potřebná 

hygienická pravidla (kýchání do rukávu, umytí rukou po smrkání, 

jednorázové použití kapesníku, časté a důkladné mytí rukou) 

 

- Do mateřské školy nebudou přijímány děti s příznaky infekčního 

onemocnění. Pokud má dítě alergickou rýmu, je rodič povinen doložit 

aktuální potvrzení od dětského lékaře, že je příznak neinfekční. 

 

- Dětem bude po vstupu do MŠ změřena teplota bezkontaktním 

teploměrem. Při jakémkoli příznaku nemoci bude okamžitě kontaktován 

rodič a vyzván, aby si dítě vyzvedl, a je povinen tak učinit v nejkratší 

možné době. Proto důrazně žádáme všechny rodiče, aby si do svých 

telefonů uložili tel. čísla školky a na tato volání nereagovali jako na volání 

z neznámého čísla.      

 

- V mateřské škole bude po celou dobu provozu probíhat ve zvýšené míře 

desinfekce všech prostor a bude dbáno na důsledné dodržování 

hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo minimalizováno riziko 

nákazy virovými onemocněním.     

 

Tato pravidla jsou stanovena v souladu s doporučením Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR k řešení aktuální epidemiologické 

situace.    


