
Provoz mateřské školy 
 

Otevření MŠ: 

 od 11. května 2020, horní MŠ 6:30 – 16:00 hod., spodní MŠ 7:00 – 16:00 hod. 

 podmínkou vstupu dítěte do MŠ je vyplněné čestné prohlášení 

 

Čestné prohlášení 

- formulář ke stažení na webu školy 

- možnost vyzvednutí v kanceláři školy 

- první den bude také formulář k dispozici u vchodu do MŠ  

 

Příchod a pohyb před MŠ 

- minimalizovat shromažďování osob 

- dodržovat odstupy 2 metry 

- pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu 

 

Vstup do budovy MŠ 

- doprovázející osoba předává a vyzvedává dítě prostřednictvím pedagogického 

pracovníka v mezidveří vstupu do MŠ 

 

V prostorách MŠ 

- děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ nemusí nosit roušky 

- po příchodu do šatny si dítě odloží roušku do igelitového sáčku 

- děti si neprodleně po vstupu a převlečení umytí ruce 

- jednotlivé skupiny jsou navzájem prostorově odděleny 

- pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ včetně hřiště školy 

- prostory MŠ jsou pravidelně čištěny 

- několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů a předmětů 

- pravidelné větrání prostor 

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit 

- pokud dítě vykazuje možné příznaky během pobytu ve škole, je umístěn do 

samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce dítěte s ohledem na jeho 

okamžité vyzvednutí 

 

Školní stravování 

- je zajištěno ve školní jídelně (nutno přihlásit) 

- před zahájením stravování každé dítě provede řádnou hygienu 

- nutnost dodržovat hygienická pravidla 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

- do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod 2-8 uvedený 

v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů 1-8 naplňuje jakákoli osoba, která 

s ním žije ve společné domácnosti 

- je na rozhodnutí zákonného zástupce zvážit tyto rizikové faktory vzhledem k pobytu  

v MŠ 

- toto prohlášení předkládá zákonný zástupce při prvním vstupu dítěte do MŠ 

- pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a nepředá, nebude vstup dítěti do 

MŠ umožněn 

 

 

 

V Lomnici dne 5. 5. 2020 

Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy 

 


