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Důležitá hygienická a organizační opatření pro MŠ 
 

❏ Pověřený pracovník bude u vchodu do školy pouštět do šatny pouze omezený            
počet zákonných zástupců s dětmi.  

❏ V šatně se budou zákonní zástupci zdržovat jen nezbytně nutnou dobu. 
❏ Dítě si před vstupem do třídy umyje v umývárně ruce. 
❏ Zákonný zástupce předá dítě učitelce před třídou, nevstupuje do ní. 
❏ V mateřské škole Sovičky, se scházejí a vyzvedávají děti pouze ve své třídě. 

 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 
 
Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla chování stanovená               
krizovými opatřeními, zejména:  
➔ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 
➔ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými          

opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné         
domácnosti). 

 
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 
 
➔ Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 
➔ Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo           

mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů         
společné domácnosti)  

➔ Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí           
úst a nosu.  
 

V prostorách mateřské školy 
 
➔ Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce,           

a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  
➔ Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit           

nemusí.  
 
Ve třídě 
 
➔ Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund)             

umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.  
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Při podezření na možné příznaky COVID-19 
 
➔ 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) nesmí do školy vstoupit. 

➔ Pokud dítě bude vykazovat některé z možných příznaků COVID-19, bude          
umístěno do samostatné místnosti a ihned bude kontaktován zákonný         
zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje           
spádová hygienická stanice.  

 
 
Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování 
 
➔ Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  

 
 
 
 
 
 

 
V Ludgeřovicích dne 12.05.2020 
 
 

Mgr. Karel Moric, 
ředitel školy 


