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1. Obecné informace k provozu mateřské školy  

- Osobní přítomnost dětí je umožněna bez testování.  

- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do budovy školy.  

- Pohyb zákonných zástupců v budově školy je omezen. Do prostoru šatny může pouze doprovod 

dítěte (na nezbytnou dobu).  

 

2. Ochrana nosu a úst  

- Děti nemají povinnost nosit roušky.  

- Každá dospělá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech 

zakrýt dýchací cesty (aktuálně platným prostředkem).  

 

3. Hygienická pravidla a standard úklidu  

- U vstupu do budovy školy a v dalších prostorech jsou k dispozici prostředky k dezinfekci 

rukou.  

- Po příchodu do budovy školy provede každá osoba dezinfekci rukou. Děti si důkladně umyjí 

ruce, případně vydezinfikují a následně dodržují hygienu po celou dobu pobytu ve školce.  

- Pro všechny děti jsou k dispozici jednorázové ručníky.  

- Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.  

- Probíhá průběžné větrání všech prostor budovy školy.  

- Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně dvakrát denně.  

- Denně se provádí důkladný úklid všech místností v budově.  

- Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší množství lidí.  

 

4. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19  

- Pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění již při příchodu, dítě není 

vpuštěno do prostoru mateřské školy.  

- Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne, tak škola informuje zákonného zástupce o 

nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte.  

- Ve všech uvedených případech je nutné, aby rodič telefonicky kontaktoval praktického lékaře a 

domluvil se na dalším postupu.  

- Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do budovy pouze v případě, že 

se prokáže potvrzením praktického lékaře.  
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