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ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO 

ZABEZPEČENÍ PROVOZU MŠ PODZÁMČÍ – 

platné od 1. 6. 2020 

 

Upozornění pro zákonné zástupce dětí: 

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 6:30 do 16:00 hodin z důvodu 

personálního zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických 

opatření k zajištění bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy. 

Provoz MŠ je určen především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled 

nad svými dětmi.  

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.  

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky 

jakékoli virové infekce (např. rýma (i alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost) 

nebudou do mateřské školy přijaty! 

1. Povinné vybavení dítěte: 

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou i nadále 

vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy 

(provozní zaměstnanci, asistenti, apod.), bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím 

písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a třídního emailu.  

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom 

zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí. 

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm: 

 čisté roušky: 2 ks na celý den (pro případ podezření nákazy Covid 19, pro možnost 

vycházky do okolí MŠ) 

 2 igelitové sáčky s označením „ČISTÉ“ a „POUŽITÉ“ 

 notýsek = malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče a od rodičů 

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – výměna a doplnění roušek + sáčků, 

přečtení vzkazů od učitelek. 

Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků. 

2. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ: 

 

a) Ranní předávání dítěte proběhne u/před hlavním vstupem do MŠ. Pokud nebude 

v prostorách hlavního vstupu přítomná osoba, která by převzala vaše dítě, použijte 

zvonek. Do budovy MŠ vstupují pouze děti! 
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Při ranním předávání má dítě nasazenou roušku dle uvážení doprovázející osoby 

(je nutné dodržovat odstup 2 m od ostatních přítomných osob před budovou MŠ).  

b) Při ranním filtru probíhá: 

 měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti 

zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby, 

 podpis „Čestného prohlášení o neexistenci příznaku virového infekčního 

onemocnění“ (u nově nastupujících dětí) 

 kontrola batůžku a jeho vybavení (roušky, označené sáčky, notýsek), 

 správná hygiena rukou. 

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se 

frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických 

opatření. 

c) Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou, viz výše. V případě 

odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u brány na zahradu (rodiče na 

zahradu nechodí) včetně batůžku – do budovy již NIKDO nevstupuje. 

Při odchodu z MŠ nebude dětem nasazována rouška za předpokladu, že 

vyzvedávající osoby budou dodržovat odstup minimálně 2 m od ostatních osob. 

V případě, že zákonný zástupce dítěte vyžaduje nasazení roušky dítěti, prosíme, 

informujte paní učitelku (vzkaz v notýsku…) 

d) Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup 

minimálně 2 m. Pokud ale nebude moci doprovod zajistit dodržení odstupu, je nutné 

zajistit ochranu horních cest dýchacích. 

3. Stravování  

Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem 

k dodržení hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné.  

 

Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální 

situace pozměněna.  

 

V Hradci Králové dne 28. 5. 2020     Dana Dvořáková 

           ředitelka školy 


