
Pravidla pro pobyt dětí v MŠ Kurandové v období 

školního roku 2020/2021 platné od 1. 9. 2020 
 

 

Omlouvání dětí probíhá obvyklým způsobem. 

 

Zaměstnanci, děti i rodiče jsou povinni se řídit aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou 

aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními 

orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze Koronavirem SARS-CoV2. 

 

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před 

COVID-19 a  na základě níže uvedených pravidel. 

Předem děkujeme za dodržování níže uvedeného. 

 

 

Příchod a odchod do MŠ 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují aktuálně platná obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními. 

 

 Při každodenním příchodu do MŠ bude u dítěte pedagogem vizuálně provedena kontrola 
zdravotního stavu 

 Pedagog je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky jakéhokoliv onemocnění.  
 Nebudeme brát na zřetel ústní informaci rodičů o alergické rýmě nebo kašli. V tomto 

případě budeme požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu. 

 

Vnitřní prostory MŠ 

 Přístup rodičů do tříd v tomto období bude omezen. 

 Důrazně žádáme rodiče, aby dětem nenechávali desinfekci pro jejich potřebu volně 
v poličkách, pytlích, apod.  

 Desinfekce je z důvodu bezpečnosti dětí k dispozici na vyžádání u pedagoga ve třídě. 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a 

tekutým mýdlem (v případě, že se děti ten den scházejí na zahradě, umyjí si ruce po 
přechodu do třídy) 

 Pro případ podezření výskytu COVID-19 v MŠ bude mít každé dítě v čistém igelitovém 

sáčku, ve školním pytli 1 čistou roušku. 
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a látkovými a 

jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Provádí se pravidelný úklid a dezinfekce toalet. 

 V každé třídě budeme často větrat. 
 V případě příznivého počasí budou aktivity přesunuty do venkovních prostor. 

 

 



Pravidla pro zajištění školního stravování  

 Školní stravování je zajišťováno v běžné podobě. 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.   

 Pokrmy vydává personál. 
 V tuto dobu částečně upustíme od samoobsluhy dětí - děti si samy jídlo a pití nenabírají, 

ale nádobí si po sobě odnášejí. 
 

 

Zajištění výuky distančním způsobem 
 Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem dětem, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí ve třídě, či 

celé MŠ. 
 Distanční výuku zajistí pedagogové v konkrétní třídě tak, že zákonného zástupce osloví 

telefonicky a domluví se s ním na způsobu distanční výuky.  

 

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 vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné 
místnosti a pedagog bude kontaktovat zákonného zástupce, který má za povinnost dítě 

neprodleně z MŠ vyzvednout. 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020  

 

 

           Alexandra Svobodová 

          ředitelka MŠ 

 

 

  



 


