
 

Informace pro rodiče dětí mateřské školy Markova k zahájení školního roku 

2020/2021 
(vychází z manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke 

COVID – 19, mimořádného opatření MZd a vnitřní organizace mateřské školy) 
 

1. Provoz MŠ 

• Provoz mateřské školy je zahájen v běžném režimu bez omezení za dodržování 

předepsaných hygienických a protiepidemických opatření. 

 

2. V budově mateřské školy 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

• Doprovázející osoba dítěte se v budově mateřské školy zdržuje po nezbytně nutnou 

dobu vždy v roušce. 

• Vstup do jednotlivých tříd je umožněn pouze dětem, nikoli doprovázejícím osobám. 

• Při vstupu do budovy MŠ je doporučena dezinfekce rukou. 
 

3. Ve třídě 

• Neprodleně po převlečení při příchodu do třídy si musí každé dítě umýt ruce vodou a 

tekutým mýdlem. 

• Ve třídách i ostatních prostorách školy je doporučeno časté větrání. Vzdělávací aktivity 

venku nejsou omezeny. 

 

4. Poskytování školního stravování 

• Dětem je poskytováno školní stravování v běžné podobě. 

• Pokrmy včetně čistých příborů vydává dětem personál MŠ. 

• Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 
 

5. Základní hygienická pravidla 

• Osoby (děti, zákonní zástupci, návštěvy) s příznaky infekčního onemocnění nemohou 

do školy vstoupit. 

• Pokud se příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, 

dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) 

projeví u dítěte v průběhu jeho pobytu v mateřské škole, je dítě neprodleně umístěno 

do izolační místnosti a zákonný zástupce je vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí 

ze školy. 

• Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 

nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a 

dorost. Zákonný zástupce v tomto případě doloží potvrzení lékaře učitelce dítěte. 

• Z důvodu zvýšených hygienických opatření platí zákaz přinášení vlastních hraček do 

mateřské školy. 

 

       Ve Frenštátě pod Radhoštěm, 27. 8. 2020                              

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy 


