
Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, Těškovice 92 

 

Provoz Mateřské školy Těškovice v období od 25. 5. 2020 do 10. 7. 2020 

Krizová a organizační opatření, hygienické zásady 

 
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID 19 způsobené 

novým koronavirem si vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola 

bude řídit: 

1. Při prvním vstupu do MŠ je zákonný zástupce povinen podepsat PÍSEMNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O 

NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ za posledních 14 dní  

2. Do MŠ bude přijato dítě naprosto zdravé, bez jakýchkoliv příznaků onemocnění - teplota, kašel, rýma, zánět 

spojivek, kýchání – alergie, aby nedocházelo k ohrožení zdraví jak vašeho dítěte, tak dětí a zaměstnanců 

v kolektivu. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem 

a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu - bez této zprávy není 

možné, aby dítě setrvalo v kolektivu 

3. Bez podepsání těchto prohlášení nemůže dítě navštěvovat MŠ 

4. Do MŠ je přijato jen dítě zcela zdravé (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě do budovy přivádí) 

5. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky 

kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě v co možná nejkratším časovém úseku do MŠ 

přijet. 

6. Provoz MŠ bude zahájen 25. 5. 2020 od 6.15 do 16.00 hod 

7. Upozorňujeme na zákaz nošení veškerých předmětů z domu – hračky, krabičky s jídlem, láhve s pitím atd. 

8. Před vstupem do MŠ dodržujte předepsané odstupy – 2 m 

9. Po vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce, děti převlečte, zazvoňte a vyčkejte v šatně na příchod 

zaměstnance MŠ, který si dítě přebere. V šatně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou.  

10. Před vstupem do třídy si dítě za pomocí personálu školy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem  

11. Při odchodu dětí z MŠ si zazvoňte na zvonek v šatně, dítě vám opět předá zaměstnanec školy.  

12. Kroužky budou probíhat dle klasického harmonogramu 

13. V areálu školy se pohybujte po dobu pouze nezbytně nutnou, tj. vyzvednutí dítěte při příchodu do MŠ a odchodu 

z MŠ,  

14. V době provozu MŠ, tj od 6:15 – 16:00 se nezdržujte na dětských pískovištích a herních prvcích v areálu ZŠ a 

MŠ (z hygienických a bezpečnostních důvodů) 

15. Při styku s ostatními rodiči dodržujte nezbytná bezpečnostní opatření a nošení roušek 

16. Je na vašem uvážení, zda dítě přihlásíte k celodenní nebo polodenní docházce. Při odpoledním odpočinku 

jsou děti vystavovány zvýšenému riziku blízkého kontaktu s ostatními dětmi.  

17. Je na vás, rodičích, zda dítě MŠ bude navštěvovat, abyste tím neohrozili členy vaší domácnosti, kteří 

patří do rizikové skupiny.  Pro některé děti bude nástup po tak dlouhé době těžký, zejména pro děti malé a 

nově příchozí. Jelikož musíme dodržovat bezpečnostní opatření, bude minimalizován osobní kontakt učitelky 

s dítětem. Je v zájmu nás všech, aby prostředí pro děti v MŠ bylo bezpečné a dítě nebylo zbytečně vystavováno 

stresovým situacím. 

V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a 

v rámci onemocnění COVID 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny. Žádáme vás, abyste tato pravidla 

respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a 

v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál MŠ.  

 

Opatření bylo projednáno se zřizovatelem ZŠ a MŠ Těškovice, OÚ Těškovice a je vydáno se souhlasem zřizovatele. 

 

V Těškovicích 12. 5. 2020        Bc. Kateřina Parmová 


