
Aktualizované informace k 17.9. 

 

Informace pro rodiče, jak bude MŠ postupovat v případě, že: 

1) Dítě bude mít příznaky infekčního onemocnění při příchodu do MŠ 

 -dítě nebude vpuštěno do budovy školky, pokud je s ním zákonný zástupce.  

 

2) V případě, že se vyskytnou obtíže během přítomnosti dítěte ve školce, bude 

izolováno. Současně bude informován zákonný zástupce dítěte, aby ho ihned vyzvedl 

ze školky. 

V případě, že bude nařízená karanténa nebo opatřeními MZd znemožněna osobní 

přítomnost dětí v budově MŠ, mohou nastat následující situace: 

PLATÍ PRO TŘÍDU Č.2: 

1) Prezenční vzdělávání: Pokud karanténa nebude stanovena u více než 50%  dětí , 

probíhájí činnosti v MŠ běžným způsobem. MŠ nemá povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem. Dětem v karanténě (předškolního věku) s povinností se 

vzdělávat, budou učitelky MŠ zasílat úkoly elektronicky. Děti se budou zapojovat 

dobrovolně s ohledem na svůj zdravotní stav. 

2) Smíšené vzdělávání: V případě, že se karanténa týká více než 50% dětí, MŠ bude 

vzdělávat děti, kterým je zakázána účast na prezenčním vzdělávání, distančním 

způsobem.  Ostatní děti dále pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 

3) Distanční vzdělávání: Pokud je opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd zakázána 

přítomnost dětí ve školce v této třídě, MŠ bude dětem (předškolního věku s povinností 

se vzdělávat) poskytovat vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní  děti v MŠ 

se budou vzdělávat prezenčním způsobem. 

PLATÍ PRO TŘÍDU Č.1: 

Protože v této třídě není žádné dítě předškolního věku, vyučování bude v případě 

karantény probíhat pouze prezenčním způsobem. V případě karantény dětí nebo uzavření 

třídy není školka povinna poskytovat distanční vzdělávání. 

MŠ  bude brát ohled na individuální podmínky dětí při realizaci distančního vzdělávání. 

                                                                                                                  Mgr. Marie Maštálková 

Aktualizované informace k 15.9. 

Od 15.9. se do odvolání ruší dovoz dětí do školy školkobusem z epidemiologických důvodů. 

 

Aktualizované informace k 10.9. 



Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od čtvrtka 10. 9. 2020 zavádí povinné 
nošení roušek ve společných prostorách škol.  
Do budovy mateřské školy mohou vstoupit pouze  osoby doprovázející děti, opět pouze 
s rouškou. Povinnost nošení roušek se nevztahuje na děti  v mateřské škole. Pedagogičtí 
pracovníci budou nosit roušku nebo respirátor FFP2.  
Opatření platí do odvolání.  
                                                                                                                        Mgr. Marie Maštálková 
Aktualizované informace k 6.9. 

Od 7.9.2020 nařizuji všem pedagogickým pracovníkům MŠ nosit v obou třídách a všech 

společných prostorách MŠ roušky nebo respirátory FFP2.Pravidlo nošení roušek  platí i pro 

všechny provozní zaměstnance. 

                                                                                                                             Mgr. Marie Maštálková 

                                                                                                                                    ředitelka školy 

 
Na základě dokumentu PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
VZHLEDEM KE COVID-19 - vydaného MŠMT stanovuji pravidla provozu MŠ Dolní Město takto: 
 
Vzhledem k současné virové situaci by mělo vaše dítě přijít do MŠ zdravé. 

 
V budově školky  

 Děti ani pedagogičtí pracovníci nemusí v areálu školky nosit roušky. 

 Během provozu budou dodržována veškerá hygienická pravidla (pravidelná 
dezinfekce, časté větrání tříd). 

 
Pravidla v případě podezření na infekci COVID-19 

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 školky vstoupit.  

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do 
samostatné místnosti. Současně bude neprodleně  kontaktován zákonný zástupce 
dítěte.  Dítě musí být okamžitě ze školky vyzvednuto. O podezření bude pedagogický 
pracovník MŠ informovat ředitelku školy.  Ostatní děti budou  umístěny do jiné 
místnosti. Dětem bude v tomto případě měřena TT bezkontaktním teploměrem. 



Školní stravování – vydávání obědů bude probíhat za následujících pravidel:  
 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  

 Děti si jídlo a pití nebudou samy nabírat, ani si brát příbory. (Zajistí  učitelky MŠ). 
        Jinak se budou dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.  
 

Hygienická pravidla a standart úklidu 
 

 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 



 Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy 
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního 
přípravku, koberce se vysávají  

 

 
Dotazy rodičů (elektronická komunikace na zs.dolnimesto@centrum.cz) bude zodpovídat 
ředitelka školy. 

 
 
V Dolním Městě, dne 1.9.2020 
                                                                                                 Mgr. Marie Maštálková, ředitelka školy 
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