
Dodatek školního řádu pro období od 1. 9. 2020 do odvolání epidemiologických 
opatření proti COVID 19 

AKTUALIZACE od 12. 10. 2020 
Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 

v souladu se školskými právními předpisy.   
Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které 

je ke stažení a předem k vytištění na www.mskoralekpraha.cz - aktuality . V případě potřeby bude 

tiskopis k dispozici u třídní učitelky ve třídě a zákonný zástupce dítěte ho podepíše u ranního 

filtru v MŠ.  U vstupu žádáme doprovázející osoby o použití dezinfekce. 

Vzhledem k situaci s Covid-19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech 

osob přítomných v MŠ a sledování aktuálních informací týkající se případných změn 

na nástěnkách tříd a webu MŠ. Vstup osob, které děti doprovázejí, je možný 

za následujících podmínek a platí až do odvolání:  

Žádáme zákonné zástupce a doprovázející osoby dětí 

o vstup do prostor zahrady a budov MŠ pouze s rouškou 
 Do prostoru školy i školní zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by 

mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a 
čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené 
příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, 
zákonný zástupce toto doloží před nástupem dítěte potvrzením lékaře k aktuálnímu stavu. 

 Pokud se u dítěte objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude mu 
poskytnuta rouška a bude umístěno do samostatné místnosti. Neprodleně bude kontaktován 
zákonný zástupce, který je povinen si dítě co nejdříve vyzvednout a telefonicky kontaktovat 
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Přistupujte tedy v tomto období 
zodpovědně k momentálnímu zdravotnímu stavu svého dítěte. 

 Doprovázející osoby si u vchodů vydezinfikují ruce a v šatnách budou dbát na to, nedocházelo ke 
shromažďování osob, budou dodržovat obecná pravidla chování stanovená  mimořádnými 
opatřeními – odstupy nejméně 2 metry, tzn. v šatně dětí maximálně 4 doprovázející osoby. Proto 
doporučujeme, aby dítě doprovázela pouze 1 osoba. V prostorách MŠ se, prosím, zdržujte jen 
v šatně a nezbytně nutnou dobu. 

Nově od 12. 10. 2020 mají rodiče zákaz vstupu do tříd.   

 Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou a dodržování zvýšené osobní hygieny, čištění zubů 
je zrušeno. 

 Každodenní zápis do ranního filtru bude rodičem podepsán. 

Aktuální doporučení lékařů k postupu při onemocněních z nachlazení: 

 Pokud je Vaše dítě nachlazené, má teplotu, rýmu, kašel … nechte ho 
doma 14 dnů a pokud nemá poslední 3 dny žádné příznaky, může 
do kolektivu – v MŠ rodič odevzdá čestné prohlášení, to platí i 
v případě nařízené karantény 

 Při podezření na Covid 19 je ale doporučení lékaře na testování 
nezbytné, děti jsou často bezpříznakové, návštěva lékaře je na zvážení 
rodiče.   

http://www.mskoralekpraha.cz/


 Oznamování onemocnění, podezření na Covid 19 a nařízení karantény 
musí být doručeno pedagogickému pracovníku a ředitelce MŠ (příp. 
zástupkyni) a bude evidováno v ranním filtru a tabulce na serveru MŠ.  

 

 

Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad, 

důkladný úklid, větrání i dezinfekci vnitřních prostor MŠ. Pro povinnosti při úklidu a 

dezinfekci, ozonizování prostor a povinnosti při servírování jídla zůstávají stejné, jako  

v nastavených epidemiologických opatřeních od 25. 5. 2020, kdy došlo ke znovuotevření škol 

po přerušení provozu z důvodu pandemie Covid 19. 

 

  

Platnost školního řádu a tohoto dodatku  
je od 12. 10. 2020 do odvolání nebo další aktualizace. 

V Praze, dne: 12. 10. 2020  

 

 

 

Bc. Olga Štěpánková, ředitelka  

 

 
 


