
Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním vládních opatření obnovuje ředitelka ZŠ a MŠ 
Mutěnice provoz mateřské školy  v omezeném režimu a za přísných hygienických podmínek. 
Prosím čtěte důležitá opatření, která na základě doporučení MŠMT musíme nastavit, abychom 
zabránili možnému šíření virové nákazy Covid 19. 

DNEM, KDY SE OTEVÍRÁ MŠ JE 25. 5. 2020.  

Vyzýváme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte do MŠ, a to 
s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnost přizpůsobit se stanovenému režimu. 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  

 Minimalizujte velké shromažďování osob před školou, v chodbách a šatnách MŠ.  

 Dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 
nutné např. u doprovodu více dětí ze společné domácnosti).  

V prostorách mateřské školy  

 Po převlečení dětí nevstupujte do tříd. Děti předávejte u dveří do třídy, pouze zaťukejte, 
vaše dítě si převezme naše učitelka nebo asistentka, která zajistí, aby se děti před 
vstupem do třídy důkladně umyly tekutým mýdlem a vodou. 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze 
po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). 

 Dětem bude měřena teplota a v případě, že dítě bude vykazovat jakékoliv symptomy 
nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), 
nebude do MŠ přijato. Pokud se změní zdravotní stav dítěte v průběhu dne, budou vás 
učitelky neprodleně kontaktovat. 

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

Omezení v MŠ 

V době trvání výskytu coronaviru v ČR dochází v MŠ 

 Ke změně provozu - MŠ otevřena 6.45 – 15.30 hodin (pouze hlavní budova). 

 Znovuotevření MŠ by mělo být primárně pro děti rodičů, kteří se potřebují vrátit do 
pracovního procesu, přesto dopolední docházku nabízíme i dětem ostatním, ale 
omezeně: děti, které NEMAJÍ oba rodiče pracující, budou do MŠ docházet pouze na 
dopolední provoz, a to od 7.00 do 12.30 hodin. Toto opatření je z hygienických důvodů, 
abychom byli schopni zajistit dostatečné rozestupy při relaxaci a spánku dětí.  

 Děti, které žijí ve společné domácnosti s rizikovými skupinami (prarodiče, chronicky 
nemocní, vážně nemocní občané) doporučujeme do MŠ nevodit. 

Opatření, která MŠ zajistí v průběhu trvajícího krizového stavu 

 Pravidelná dezinfekce klik, dveří a vypínačů několikrát za den 

 Dezinfekce WC a umývárny po každém přechodu dětí (po příchodu všech dětí, před a po 
svačině, před i po obědě, po ukončení provozu MŠ) 

 Každodenní dezinfekce nábytku 



 3x denně mytí podlah stolečků i židliček dezinfekcí v jídelně 

 Každodenní vysávání koberců 

 Časté intenzivní větrání 

 Co nejdelší pobyt dětí venku – okolí MŠ 

 Zajištění dezinfekce rukou pro příchozí v prostorách u šatny dětí 

 Časté mytí rukou dětí a dohled nad správným postupem 

Před nástupem do MŠ 

 Přihlaste se k docházce nejpozději do 13. května 2020 třídním učitelkám prostřednictvím 
Edookitu. Napište, zda se jedná o docházku celodenní nebo polodenní. 

 Při prvním vstupu do MŠ je zákonný zástupce povinen učitelce odevzdat čestné 
prohlášení  

- o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,   
- o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

 Tento formulář je ke stažení v příloze toho e-mailu nebo na webových stránkách školy 
www.zsmutenice.cz nebo je možné jej vyplnit v MŠ. Tiskopisy budou připravené u šatny 
dětí. V tomto prostoru máte k dispozici i dezinfekci rukou. Bez vyplněného tiskopisu 
nemůžeme dítě do MŠ přijat. 

Při podezření na onemocnění 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.  

 

http://www.zsmutenice.cz/

