
POKYNY K PROVOZU MŠ ROPICE V OBDOBÍ DO KONCE 
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

  

1. Mateřská škola bude opět otevřena v pondělí 18. 5. 2020. Provozní doba zůstává 
nezměněna, tj. Broučci 6:30 – 16:00., Motýlci 7:00 – 15:30. 

2. Při cestě do mateřské školy i při odchodu z mateřské školy se na děti i doprovázející osoby 
vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy). 

3. Broučci 

Při příchodu k budově mateřské školky budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Vstup 
do budovy MŠ bude regulován, aby se zamezilo shlukování v šatně. Před vstupem do budovy 
dítě i doprovázející osoba použijí desinfekci na ruce. Roušku dítěte prosíme odnést nebo 
případně ji uložit do přihrádky ve vlastním sáčku. 

Motýlci 

Při příchodu k budově základní školy budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. 
Doprovázející osoba nesmí vstoupit do budovy ZŠ. Vstup dětí umožněn pouze zadním 
vchodem. Po zazvonění na zvonek vyčkejte příchodu učitelky nebo provozní zaměstnankyně 
ZŠ, která dítě převezme – vydesinfikuje ruce a odvede do šatny a do třídy. Dítě vstupuje do 
budovy ZŠ již bez roušky. 

Vyzvedávání dětí odpoledne – po zazvonění na zvonek otevřete dveře, nevstupujte do 
budovy ZŠ a vyčkejte příchodu dítěte.  

4. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a jen po nezbytně nutnou 
dobu.  

5. Nikdo s příznaky infekce, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do MŠ 
vstoupit. 

6. První den po příchodu do MŠ odevzdá doprovod dítěte podepsané "Čestné prohlášení" o 
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s 
rizikovým faktorem“ – tiskopis k dispozici v příloze emailu. 
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové 
skupiny a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím. 

7. První den po příchodu zákonný zástupce podepíše, že byl seznámen s POKYNY K PROVOZU 
MŠ ROPICE V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. 

8. 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. 

9. Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

https://zssmilovice.webnode.cz/_files/200030492-e2642e2643/cestne_prohlaseni.pdf


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

11. Pokud bude příznivé počasí, budou aktivity dětí organizovány venku. Prosíme, aby měly děti 
odpovídající oblečení.  

12. Stravování dětí (svačiny, obědy) budě zajištěno. Odhlašování dětí ze stravy funguje nadále 
jako za běžného provozu, tj. telefonicky nebo elektronicky předem, nejpozději však do 7:00 
v den nepřítomnosti dítěte. 

13. Před jídlem si děti umyjí, popř. vydezinfikují ruce. Strava jim bude personálem donášena na 
místo při dodržování zvýšených bezpečnostních pravidel. Děti si samy jídlo a pití nebudou 
nabírat, ani si nebudou samy brát příbory. 

14. Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vzdělávání, bude umístěno 
do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí 
dítěte. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice. 

15. Vzhledem k situaci bude provoz mateřské školy prodloužen do 31. 7. 2020. Z organizačních 
důvodů prosíme rodiče, aby do 1. 6. 2020 nahlásili děti, které budou v červenci mateřskou 
školu navštěvovat. 

 
 
Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Provoz mateřských škol 
v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020. 

 
 
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 mateřské školy. 
 
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, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou dětí. 
 
 

https://zssmilovice.webnode.cz/_files/200030494-4c26d4c26f/ochrana_zdravi_ms.pdf
https://zssmilovice.webnode.cz/_files/200030494-4c26d4c26f/ochrana_zdravi_ms.pdf

