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Před prvním vstupem dítěte do MŠ 

 

• Zákonní zástupci jsou povinni předat „Čestné prohlášení“ které obsahuje: 

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví 

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce 

tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti účast v MŠ umožněna. 

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do 

rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. 

Vzhledem k tomu, že i nadále trvají mimořádná bezpečnostní opatření, žádáme všechny 

rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nepracují a jsou doma na rodičovském 

příspěvku, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti. 

• Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené 

desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto je ke zvážení, zda děti s atopickým ekzémem 

nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.  

• Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní. 

• Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, a to i v případě, že Vaše dítě do MŠ 

nenastoupí. 

• Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez 

roušky. Zaměstnanci MŠ také nejsou povinni v prostorách MŠ včetně zahrady roušky 

nosit. /pokyn MŠMT http://www./msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-

ss 

• Děti musí mít 2 roušky děti v šatně v samostatném sáčku, a to v případě podezření na 

infekční onemocnění. 

 

 

 

 

 

 



Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  
• Je nařízeno minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou 

• Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními  

 

 

 

Předávání dětí 

 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze 

po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). V prostoru šatny můžou 

současně pobývat pouze tři osoby, které děti doprovázejí. Systém vstupu bude řešen 

informacemi u vstupu do MŠ. 

• Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) 

a převezme dítě. Teprve potom může zákonný zástupce odejít. 

• Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění 

nebo má zvýšenou teplotu. 

• Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky 

infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude 

umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně mateřské 

školy, dozor zajistí pedagogický personál. V případě, že je Vaše dítě alergik, je nutno 

doložit lékařským potvrzením, pokud nemá dítě uvedeno v evidenčním listu.  

• Na doporučení MŠMT se bude co nejvíce aktivit MŠ organizovat venku na zahradě 

mateřské školy. 

 

 

 

 

 


