
Informace pro rodiče dětí mateřské školy ve školním roce 2020-2021 

(vychází z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

COVID – 19 a vnitřní organizace školy) 
 

1. Vstup do prostor mateřské školy od 1. září 2020 

 Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje po celou dobu v roušce, po předání 

dítěte opustí bez zbytečných průtahů budovu mateřské školy.  

 Vstup do tříd je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Po vstupu do budovy si všichni vydezinfikují ruce – u každého vstupu do mateřské školy je 

umístěn stojan s dezinfekcí. 

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

2. Roušky 
 

 Každé dítě musí mít pro případ neočekáváné situace  připravenou roušku uloženou  
v šatně v igelitovém sáčku označeném svým jménem. 
 

3. Hygienická opatření ve třídě  
 

 Po vstupu do třídy si děti důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou  a tekutým mýdlem. 

 Ve třídě bude zajištěno pravidelné větrání. 

 Je zakázáno nosit z domova do mateřské školy hračky, plyšáky apod. 
 

4. Školní stravování 
 

 Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti nebudou 
spolupracovat při stolování, nesmí si samy připravovat nádobí (tácky, příbory …), ani nesmí 
manipulovat s jídlem a pitím (nalévání čaje). Veškeré nádobí a jídlo bude připraveno 
personálem školy. 

 Před každým jídlem si děti umyjí ruce mýdlem a teplou vodou. 
 

5. Opatření v případě výskytu příznaků onemocnění 
 

 Do mateřské školy  bude přijato dítě jen zcela zdravé bez jakýchkoliv příznaků respiračního 
onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota aj. 

 Ostatní osoby (zákonní zástupci, návštěvy) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do 

mateřské školy  vstoupit. 

 Pokud se příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, 

bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) projeví u dítěte 

v průběhu jeho pobytu v mateřské škole, je dítě neprodleně umístěno do izolační místnosti a 

zákonný zástupce je vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí ze školy. 

 Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo 

chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný 

zástupce v tomto případě doloží potvrzení lékaře učitelce dítěte. 

Ve Frenštátě p. R. 31. 8. 2020. 

          Pavla Keislerová  

         vedoucí učitelka MŠ Školská čtvrť 


