
Informace k nástupu dětí do MŠ od 1.9.2021 
 

Dobrý den, chtěla bych vám zaslat pár informací k nástupu dětí  a organizaci 
výuky v MŠ od 1.9.2021. 

Provoz MŠ bude zahájen ve středu 1.9.2021 od 6,30 hodin do 16,00 hodin. 

V mateřské škole nejsou stanovena žádná omezení počtu dětí ve třídách. 

Nejsou již stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí     
do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. 

Při vstupu do objektu MŠ prosím zvoňte u hlavního vchodu na příslušnou třídu dítěte              
(v době od 6,30 – 7,30 hodin a 15,00 – 16,00 hodin na třídu „Berušek“)  

U vstupu do budovy mateřské školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou 
v nádobě s dávkovačem. Nastříkejte si prosím ruce dezinfekcí vy i vaše dítě.  

Každá osoba v šatně (vyjma dětí) je povinna si při vstupu do budovy MŠ a ve 
společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 
dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí v prostorách šatny dané třídy 
a chodbách omezen na minimum (pokud možno pouze1 rodič) a na co nejkratší 
dobu z důvodu minimalizování velkého počtu osob na pracovišti v souladu 
s protiepidemickými opatřeními. 

Dítě budou přebírat paní učitelky a vydávat klasickým způsobem – z příslušné šatny 
u třídy dítěte. 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte se již nemusí v MŠ vypisovat a 
odevzdávat. 

Každé dítě musí mít ve skříňce minimálně 1 čistou roušku v podepsaném 
sáčku  (pro případ výskytu podezření v MŠ na COVID – 19) jsme povinni dětem 
roušku nasadit. 

Pokud bude dítě vykazovat jakékoliv viditelné známky nachlazení (kašel, rýma, 
zvýšena teplota….) po příchodu do školky nebude pí.učitelkou přebrán od rodičů.  
Při jakékoli viditelné známce nachlazení má učitelka má možnost dítěti změřit teplotu. 
Pokud budou tyto příznaky zjištěny v průběhu dne, dítě bude umístěno do izolační 
místnosti. Škola bude  informovat zákonné zástupce o vzniklé situaci. Zákonný 
zástupce je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o 
dalším postupu. 

Ihned po příchodu do třídy si dítě důkladně umyje ruce mýdlem s desinfekčním 
prostředkem.   



V mateřské škole bude i nadále probíhat zvýšené hygienické opatření.                    
Všechny prostory školy jsou několikrát denně ošetřovány stanovenými hygienickými 
prostředky. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě 
čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. Několikrát za den jsou třídy intenzívně 
vyvětrány okny – čerstvým vzduchem. V obou třídách budou používány látkové 
ručníky, které budou každý den vyměněny a vyprány při vyšší teplotě vody nad 60 C. 
Povlečení peřin + prostěradla jsou na obou třídách  každý týden vyměněny a vyprány 
při teplotě nad 60 C. 

 

Již nyní však přicházejí zprávy v důsledku šířící se pandemie, o kterých je mou 
povinností vás informovat. 
Pokud cestujete do zahraničí, je nutné se řídit určitými pravidly, která platí i pro 
vstup do mateřské školy: 
  

 V případě dětí do 6 let věku nesmí mateřská škola  umožnit osobní přítomnost dětí, 
které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na 
území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním 
rizikem nákazy. 

 Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s 
extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou 
automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu 
do ČR. 

 I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit 
povinnost samoizolace. 

 odkaz na informace, kde naleznete aktuálně rizikové země: 
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ 

 

 

Tyto informace jsou platné k 1.9.2021. V případě jakýchkoli změn v daných 
pravidlech budete informováni. 

Přeji Vám hezký den. 

Bc. Zuzana Majdanicsová, ved.učitelka mateřské školy 

 


