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ROZ/04/2020 

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 
 

S platností od 11. 9. 2020 se nastavují tato hygienická opatření, která jsou platná do odvolání: 

 

- každé dítě, které bude omluveno na dobu delší tří dnů, přinese při svém návrtu do školky 

rodiči podepsanou bezinfekčnost, kde rodiče ztvrzují, že dítě nejeví známky akutního 

onemocnění (průjem, teplota apod.), virového onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující 

lékař mu nenařídil karanténní opatření a že nebylo v kontaktu s infekčním člověkem 

(bezinfekčnost viz. příloha),  

- děti po nemoci taktéž donesou podepsanou bezinfekčnost, případně rodič může donést 

potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu, 

- při uzavření školky může MŠ vydat potvrzení OČR pro Správu sociálního zabezpečení,  

- pokud se budeme scházet uvnitř, děti budou předávány mezi dveřmi a rodiče nebudou ráno 

vstupovat do budovy školky, 

- při předávání a vyzvedávání na zahradě není možno se v prostorách zahrady zdržovat a na 

zahradu vstupuje pouze jeden zákonný zástupce (bez sourozenců/doprovodu), se kterým dítě 

žije v domácnosti (v nejnutnějších případech maximálně babička/dědeček). Po převzetí dítěte 

je nutné zahradu neprodleně opustit, 

- pokud se budou děti vyzvedávat uvnitř budovy, mohou být v šatně maximálně dva rodiče – 

v roušce a před vstupem do budovy si vydezinfikují ruce,  

- před vstupem na zahradu je nutné dezinfikovat ruce (především kvůli klice na zahradu) – bude 

vždy před dveřmi a vstupovat s rouškou, 

- před vchodem do MS bude dezinfekce, kterou rodiče dítěti očistí ruce, to samé udělají učitelky 

uvnitř,  

- děti budou v MŠ používat pouze papírové jednorázové utěráky, 

- děti nemusí nosit roušky, personál bude mít zajištěné štíty a bude je používat v případě 

potřeby, každé dítě bude mít ve školce v označeném pytlíku jednu roušku, pokud by bylo 

potřeba ji použít,  

- po mytí rukou si budou děti ruce i dezinfikovat, 

- děti nebudou nosit hračky z domova – pokud si přinesou plyšáka na spinkání, tak je nutné, 

aby byl ve školce ponechán v jejich postýlce, 

- bude probíhat zvýšena dezinfekce prostor uvnitř i venku – 3x denně se budou dezinfikovat 

kliky, pravidelně, vždy po jídle, se budou dezinfikovat stoly a opěrky židlí,  

- děti s rýmou nebudou do školky přijaty – pokud se jedná o neinfekční „nudle“, může rodič 

donést potvrzení od lékaře, že dítě může do kolektivu,   
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- dětem bude ve školce měřena teplota bezdotykovým teploměrem, 

- ve školce máme čističku vzduchu homologovanou pro zdrav.zařízení - kdybychom museli být 

uvnitř kvůli spatnému počasí, tak ji budeme pouštět 

- plus se budou využívat aromalampy na dezifn.olejíčky - teatree, eukalyptus. 

 

 

Toto nařízení platí do odvolání. 

 

 

 

9.9.2020 

 

 

Bc. Barbora Procházková 

ředitelka 
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