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1. Úvod
 Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy
po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření.
 Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či
jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývající ze
školských, hygienických a dalších předpisů.
2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromáždění osob před školou.
 Před školou pokud možno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu
dítěte/členů společné domácnosti).
3. V prostorách mateřské školy
 Po vstupu do budovy si zákonní zástupci desinfikují ruce - desinfekce bude k
dispozici u vchodu do budovy .
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).
4. Při podezření na možné příznaky 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 bude během přítomnosti v mateřské škole vykazovat některý
z uvedených příznaků COVID-19, bude umístěno v samostatné místnosti a
ihned bude kontaktován zákonný zástupce dítěte s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. O podezření bude zákonný zástupce informovat
praktického lékaře , následně informuje školu a dítě se může vrátit zpět na
základě potvrzení lékaře že může zpět do kolektivu .
 V případě , že dítě trpí chronickými či alergickými příznaky identickými s
onemocněním COVID -19 je nutno tuto skutečnost doložit škole
lékařským potvrzením
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