
Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace 

______________________________________________________________________________________ 

Dodatek ke školnímu řádu v období pandemie koronaviru 

Podmínky a organizace výuky byly zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství a na základě zhodnocení 

podmínek naší školy. Cílem je ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy. 

PODMÍNKY A ORGANIZACE VÝUKY MATEŘSKÉ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  

 přísný zákaz vstupu osobám 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)  

 provozní doba od 7.00 do 16.00 hod 

 doba příchodu do MŠ do 8,30 hodin /poté se budou tyto prostory desinfikovat/ 

 zákaz vstupu rodičů do šaten /ráno jde dítě do šatny – přebírá si je asistentka/ a při odchodu z MŠ po 

desinfekci rukou rodiče zazvoní na zvonek příslušné třídy, oznámí jméno dítěte, po převlečení dítěte je 

asistentka předává u vstupu do šaten 

 před vstupem do šaten při příchodu použijí desinfekci rukou i děti 

 neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a 

tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce 

 při příchodu /po absenci/ musí všichni podepsat čestné prohlášení, že se nesetkali s koronavirem - k dispozici 

také na webových stránkách  

 při příchodu bude dětem měřena teplota, pokud má dítě alergickou rýmu či kašel, je nutné potvrzení lékaře 

 při vyzvedávání dětí je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými  

opatřeními - minimalizujte shromažďování osob před školou 

 bude zajištěna izolace dětí v rámci skupinek, ty se nebudou potkávat ani v budově, na pískovištích ani 

v šatnách 

 některé aktivity budou omezeny, aby se zabránilo nejužšímu kontaktu dětí 

 kontakt rodičů s učitelkami, pouze telefonem do jednotlivých tříd /kdykoliv/ 

 děti nebudou mít roušky, učitelky nemusí mít roušky 

 každé dítě si denně donese označenou svoji čistou láhev na pití 

 děti si nesmí nosit žádné hračky z domu 

 plyšové hračky na spaní nebudou dostupné, hračky budou zredukovány a průběžně desinfikovány 

 při úklidu se budou důsledně dodržovat hygienická opatření a desinfekce povrchů 

 jídlo dětem budou rozdávat pouze učitelky 

 veškeré aktivity budou přeneseny na zahradu, pokud to počasí nedovolí, bude zajištěno pravidelné větrání 

 v případě, že některé dítě ze skupiny bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno 

do samostatné místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si dítě okamžitě vyzvednout 

/ v případě podezření se informuje spádová hygienická stanice/  

 

S poděkováním za spolupráci a přáním pevného zdraví  

Jana Staňková, ředitelka MŠ, dne 12. 5. 2020 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte:…………………………………………………příjmení dítěte……………………………………………….                                    


