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PODMÍNKY PRO PROVOZ – RODIČE A DĚTI 

 
Podmínky provozu MŠ Vlkava se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, 

popř. na základě nařízení nebo doporučení Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete 

neprodleně informováni na webových stránkách www.msvlkava.cz nebo na vašem e-mailu. 

 

 

• Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest atp.) 

• Dítě bude přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost apod.) 

• Do mateřské školy nebude přijato dítě, které žije ve společné domácnosti s osobou, které bylo v 

daném čase nařízeno karanténní opatření. 

• Ministerstvo zdravotnictví stanovilo několik rizikových faktorů. Pokud některý z bodů naplňuje 

dítě nebo osoba, žijící ve společné domácnosti, je doporučeno zvážit účast dítěte na předškolním 

vzdělávání. Mateřská škola doporučuje, aby doprovod dítěte nebyl uveden v rizikové skupině.   

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

onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Po návratu do MŠ bude škola 

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

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

prostor, ale i rukou dětí. Zvažte docházku dětí s atopickým ekzémem, respiračními problémy či 

alergickými potížemi. 

• Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.                                                                                                                                                                         

• Zákonný zástupce je povinen respektovat a zajistit zákaz přinášení osobních hraček do MŠ. 

• Dítě bude mít v přihrádce v uzavíratelném sáčku 2 čisté roušky. Sáček bude popsaný jménem 

dítěte. Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu nebo při  nezbytném opuštění 

areálu MŠ. 

• Nahoře na skříňce bude mít dítě v uzavíratelném plastovém sáčku roušku, se kterou přišlo 

do MŠ. Sáček bude podepsaný jménem dítěte. Roušku si dítě nasadí při odchodu z budovy MŠ. 

• Zákonný zástupce zajistí na každý den plastovou uzavíratelnou lahev s pitím, nejlépe Jupík, 

která bude podepsaná jménem dítěte. Tato lahev bude využita při pobytu na školní zahradě. 

http://www.msvlkava.cz/


 

 

1.PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ 

• Dítě bude přiváděno do MŠ pouze jednou dospělou osobou, mateřská škola doporučuje, 

aby se doprovázející osoby nestřídaly.     

• Minimalizujte shromažďování osob před budovou MŠ při příchodu i odchodu 

• Před budovou MŠ dodržujte vyznačené rozestupy 2 m. 

• V areálu MŠ platí povinnost zakrytí úst i nosu rouškou. 

• Před vstupem do budovy zákonný zástupce nebo pověřená osoba a dítě použijí dezinfekci. 

• Pro vstup do budovy použijte čip. 

• Do budovy vstupují maximálně dvě dospělé osoby a dvě děti. 

                                                                         

2.V PROSTORÁCH MŠ 

• Zákonný zástupce nebo pověřená osoba se pohybuje pouze v šatně budovy, vždy v roušce a 

na nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí, převlečení a přezutí dítěte). 

• Zákonný zástupce nebo pověřená osoba nesmí při předání nebo vyzvednutí dítěte 

vstoupit do prostoru umývárny ani třídy. 

• Zákonný zástupce nebo pověřená osoba předá první den podepsané čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. 

Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. Po jakékoliv další absenci dítěte bude 

předáno nové podepsané čestné prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument 

nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 

• Ve vstupní chodbě do budovy bude dítěti měřena teplota bezdotykovým teploměrem. 

Maximální uznaná teplota pro přijetí dítěte do MŠ je 36,9°C. Měření provádí zaměstnanec 

mateřské školy. 

• Zákonný zástupce nebo pověřená osoba předá učitelce dítě v šatně (po převlečení a 

přezutí). 

• Na učitelku je nutné zazvonit na zvonek, který je umístěn u dveří do umývárny. 

• Dítě učitelce při příchodu ani odchodu ruku nepodává. 

• Při vyzvedávání dítěte ze školky použijte čip. Zazvoňte v šatně u dveří do umývárny na 

učitelku, která Vám dítě předá.                                        

• Po vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci, 

s výjimkou uloženého náhradního oblečení, které musí být uloženo ve vaku, nikoli v přihrádce. 

• Po odchodu z budovy zákonný zástupce nebo pověřená osoba a dítě použijí dezinfekci u 

vstupních dveří. 

 


