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Podmínky a opatření provozu Mateřské školy Uničov platné od 1. 9. 2020 

Vzhledem k tomu, že škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví stanovuje ředitelka školy tato opatření doporučená 

metodikou MŠMT a KHS: 

- do šatny MŠ bude umožněn vstup dítěte pouze s jedním doprovodem, další osoby nebudou 

do budovy školy vstupovat, pokud rodič bude mít s sebou sourozence, předá dítě  učitelce po 

zazvonění přímo u vstupu do MŠ. Při vstupu do budovy  všichni použijí desinfekci. V šatně se 

budou rodiče pohybovat jen na dobu nezbytně nutnou 

- do třídy v době provozu MŠ rodiče vstupovat nemohou 

- z hygienických důvodu není umožněno nosit do MŠ vlastní hračky a předměty z domu 

- ochrana úst a nosu není v MŠ povinná 

- veškeré aktivity se budou uskutečňovat v maximální míře venku a na školní zahradě, proto 

je nutné mít v MŠ pláštěnku a gumáky, dítě musí mít různé oblečení na pobyt v MŠ a na 

pobyt venku, pyžama a papuče si děti vezmou každý pátek domů k očistě 

- zvýšená pozornost bude věnována zdravotnímu stavu dítěte při příchodu do MŠ:  

děti ani zákonní zástupci dětí  s příznaky infekčního onemocnění (teplota, rýma, kašel, bolest 

v krku, hlavy, břicha, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nemohou do školy 

vstoupit 

- třídní schůzky – proběhnou v jednotlivých třídách po skončení provozu pouze pro nově 

nastupující děti ve středu 2. 9. 2020 v 15h, ostatní rodiče budou informováni prostřednictví  

e-mailu.  

- Stravování –  výdej stravy bude zajištěn odděleně pro jednotlivé skupiny dětí, v případě 

nepřítomnosti bude první den nemoci vydán oběd do jednorázových obalů  

- v případě zjištění příznaků infekčního onemocnění během dne, bude dítě izolováno ve 

vyhrazeném prostoru a rodiče budou telefonicky vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte 

z MŠ 

 – děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a z důvodu nařízení karantény nebo kvůli 

mimořádným opatřením KHS bude ve třídě většina dětí nepřítomná, budou mít nepřítomné 

děti  povinnost vzdělávat se distančně, ostatní děti ve třídě se budou vzdělávat běžným 

způsobem 

 

 

 

 

 

Milada Bräuerová 

ředitelka školy 
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