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- Před prvním vstupem do mateřské školy je zákonný zástupce dítěte povinen 

předložit podepsané prohlášení (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
infekčního onemocnění, jehož součástí je vymezení rizikových skupin 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Bez zmíněného podepsaného 
prohlášení nebude umožněn vstup dítěte do mateřské školy. Formulář si 
můžete stáhnout na webových stránkách školy nebo je k dispozici v mateřské 
škole. 

- Pokud dítě (nebo osoba ze společné domácnosti) patří do rizikové skupiny 
(tzn., že naplňuje alespoň jeden bod z rizikových faktorů uvedených 
v Čestném prohlášení), doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili účast 
dítěte v mateřské škole. 

- Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest 
(zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chutí a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest). 

- Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy 
v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu (při předávání a vyzvedávání 
dítěte). 

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

- Neprodleně po přezutí a převlečení si děti umyjí důkladně ruce vodou a 
tekutým mýdlem. 

- Pobyt venku se bude uskutečňovat pouze na školní zahradě tak, aby 
nevznikla velká skupina dětí – dodržování dvou skupin, jak jsou děti umístěny 
ve dvou samostatných třídách se samostatnými vstupy. 

- Mateřská škola bude provádět pravidelně všechna hygienická opatření dle 
nařízení MŠMT 

- Děti budou do tříd rozděleny ředitelkou školy dle počtu přihlášených dětí a 
kapacity ve třídě. 

- Do konce školní roku se ruší všechny tradiční akce mateřské školy, včetně 
fotografování. 

- Rozloučení / pasování předškoláků na školáky proběhne v omezeném režimu. 
O termínu a průběhu budou rodiče těchto dětí včas informováni. 

 
 
 
 
 
 



Prevence šíření infekčních chorob: 
- časté mytí rukou ( antibakteriální tekuté mýdlo) 
- pestrá skladba jídelníčku 
-nepoužívat látkové kapesníky 
-použité papírové kapesníky do koše s igelitem - uklízečka celý vynese  
-častější praní ručníků, povlečení (nejlépe jednorázové papírové ručníky) 
-zvýšení hygieny v úklidu (virucidní prostředky  - dodavatel desinfekčních prostředků 
  vhodných pro MŠ (pro děti od 2 - 6 let) 
- provozní pracovnice (kuchařka, uklízečka stále desinfikovatmísta, kde dochází k 
   dotykům) 
- k desinfekci nesmí mít přístup děti 
- kuchařka je povinna nosit roušku po celou dobu ( papírová - 4 h, pak vyhodit, 
   látková - 4 h, pak vyměnit) 
- rodič respektovat režimové opatření - dítě pokašlává,.... nedávat do školky 
- dítě v MŠ příznaky - izolovat , dát roušku, rodič okamžitě odvést (může nahlásit 
  další zmocněnou osobu, která okamžitě dítě odvede). 
- děti se nespojují, dodržování dvou skupin ( i učitelky), dodržovat dva vstupy do 
  budovy – dle rozpisů dětí 
- na zahradě pití - nejlépe jednorázové kelímky, příp. děti své vlastní láhve 
- zaveden řízený pitný režim (děti u stolečků)  
- čištění zoubků nebude 
- vyřazeny pomůcky, hračky, které nelze desinfikovat 
- zaveden sešit při vchodu - zapisovat kdo, jak dlouho byl ve školce (netýká se 
   zástupců dětí a zaměstnanců mateřské školy) 
 
Děkujeme za pochopení a zodpovědnost z vaší strany. 
Učitelé a provozní zaměstnanci MŠ jsou v první linii - děti mohou být přenašeči. 
 
 
Zdeňka Baladová – ředitelka MŠ s křesťanskou výchovou Uh.Ostroh 
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