
INFORMACE K PROVOZU MŠ VZHLEDEM KE COVID- 19 
 

V souladu ustanovení manuálu MSMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 
k vzhledem ke Covid-19  je  k 1.9. 2021 stanoven tento Hygienicko-epidemiologický plán. 
 

Vážení rodiče, respektujte prosím v této závažné epidemiologické situaci ustanovení, která 
jsou spojena s ochranou zdraví dětí. 
 

Hygienická opatření:                                                                                                            
Zákonný zástupce  a jiné dospělé osoby -  

- Do prostorů MŠ je povolen vstup jen s ochranou úst – respirátor. 
- Děti přivádějte v doprovodu jednoho zákonného zástupce. 
- Při vstupu si vždy dezinfikujte ruce. 
- Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy vstoupit. 
- Pro vstup používejte vchody ke své třídě. 
- V prostorech školy se zdržujte, nezbytně nutnou dobu (předávání, vyzvedávání) 
- Dodržujte zásady osobní a respirační hygieny. 
- Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předávat učitelce dítě zdravé, bez zjevných 

příznaků onemocnění (kapénková infekce, kašel, průjem, zvracení, teplota, bolest 
v krku, bolest hlavy….) 

- V případě dítěte, které má přetrvávající příznaky infekčního onemocnění (chronické 
onemocnění, alergické onemocnění) je umožněn vstup do školy pouze prokáže-li se , 
že netrpí infekční nemocí – případně doloží potvrzení od lékaře. 

- S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto – 
(pedagogický pracovník pokud při přebírání má podezření, že dítě není zdravé, 
rozhodne o jeho nepřijetí do kolektivu). 

- V případě podezření na výskyt příznaků infekčního onemocnění může být měřena 
teplota všem vstupujícím osobám. 

- Zákonný zástupce informuje MŠ  o návratu dítěte z ciziny. 
(MŠ nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země s vysokým 
nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 
dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy). 

 

Děti předškolního věku – 
-  V MŠ se děti netestují a nenosí ochranu úst. 
- Před vstupem do třídy si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovače, po dobu 

20-30 sekund, ruce myjí vždy po použití toalety a před každým jídlem. 
- V MŠ se děti utírají do svých textilních ručníků. 
- Dbají na zásady osobní a respirační hygieny – používají jednorázový kapesník při potřebě 

kašle, kýchnutí a ten neprodleně vyhodí do koše a následně si umyjí ruce. 
- Dodržují pokyny správného kýchnuti do čistého papírového kapesníku či do rukávu. 
- Pokud se příznaky onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, pedagog dítě 

izoluje v určené místnosti a neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, který si ho 
ihned vyzvedne ze školy. 
 

Prostory školy: 
- Třídy jsou pravidelné větrány -  1x za hodinu minimálně po dobu 5 minut. 
- Dezinfekce prostor se provádí pravidelně přípravky k tomu určené – nejméně 3x 

denně (dezinfekce klik, madel u schodiště a dalších míst s častým dotykem rukou,  
po skončení provozu dezinfekce toalet, stolků, židliček, vytření podlah apod. 


