
PODMÍNKY K DOCHÁZCE DO MŠ NESOVICE od 25. 5. 2020

Příchod k MŠ 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 
opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost 
zakrytí úst a nosu. Doporučujeme vybavit děti 2 ks roušek v uzavíratelném obalu se 
jmenovkou, o jejichž případném používání rozhodne vyučující. 

Předávání  dětí 

Při vstupu do budovy MŠ použijí rodiče desinfekční prostředek na ruce, v šatně se 
pohybují po dobu nezbytně nutnou k převlečení dítěte. V danou chvíli budou v šatně 
maximálně 4 rodiče a 4 děti. Po odchodu z šatny předá rodič pedagogickému 
zaměstnanci před třídou v přízemí čestné prohlášení a dítě, kterému bude změřena 
teplota bezkontaktním teploměrem. Následuje důkladné umytí rukou dítěte / 20-30 
sekund / vodou a tekutým mýdlem. Poté odchází dítě do své třídy. 

Předávání dětí při odchodu z MŠ bude probíhat u třídy v přízemí, na zahradě u 
schodiště.  Po skončení provozu budou prostory chodby a šatny vydesinfikovány.

Čestné prohlášení – pokud zákonný zástupce tento dokument neodevzdá, 
nepodepíše, nebude  dítěti umožněn vstup do mateřské školy. Provozní doba MŠ 
byla upravena jen v horní třídě /7.30-15.00 hod/. Seznamy dětí jednotlivých tříd 
budou v šatně.

V prostorách MŠ 

Pro pobyt venku se využívá zahrada MŠ a její okolí. Dle místních podmínek se 
skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé 
skupiny. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně. Před 
znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
Důkladné čištění všech místností je prováděno nejméně jednou denně. Dezinfekce 
povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí bude prováděna 
několikrát denně. Odpadkové koše jsou vyprazdňovány alespoň jednou denně. Po 
pobytu na zahradě, venku si musí každý důkladně umýt ruce na sociálním zařízení u 
své třídy. Během dne se často větrá. 



Zdravotní stav 

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, je nutné umístit jej do samostatné místnosti 
a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O 
podezření se informuje spádová hygienická stanice 

Stravování 

Stravování bude probíhat v běžné podobě za dodržování následujících hygienických 
pravidel: Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce. Pokrmy 
vydává personál včetně čistých příborů balených v ubrousku. Děti si samy jídlo a pití 
nenabírají a neberou si ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání budeme 
dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Pitný režim zajišťuje MŠ, děti 
potřebují pouze prázdnou dětskou šroubovací láhev s pítkem a krytkou /př. Jupík/.
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