
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 

 

Pokyny pro zákonné zástupce dětí 

 

1. Před MŠ dodržujete odstup 2 metry (v souladu s mimořádnými 

opatřeními, není nutné u členů společné domácnosti). 

2. Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost 

zakrytí úst a nosu.  

3. Zákonní zástupci vstupují pouze do vestibulu MŠ a to maximálně jeden 

zákonný zástupce a jedno dítě.  

4. Zákonný zástupce je ve vestibulu MŠ vždy v roušce, a pouze po nezbytně 

nutnou dobu. 

5. Zákonný zástupce vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění u dítěte a seznámení s vymezením osob 

s rizikovými faktory a doporučením, aby zvážil rizikové faktory při 

rozhodování o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách v MŠ. 

6. Zákonný zástupce sundá dítěti roušku z obličeje a odnese si ji. (odpoledne 

při vyzvedávání dítěte mu přinese čistou roušku) 

7. Ráno ve vestibulu MŠ bude dítěti preventivně změřena teplota. 

8. Jakékoliv informace předává zákonný zástupce paní učitelce písemně. 

9. Zákonný zástupce vybaví dítě jednou čistou roušku uloženou v sáčku. 

(bude uložena v šatně pro případné použití) 

10. Neprodleně po přezutí a převlečení si dítě umyje důkladně (20 až 30 

sekund) ruce vodou a tekutým mýdlem. Paní učitelka bude dítěti aplikovat 

na ruce dezinfekci. 

11. Vyzvedávání dětí po obědě pouze ve výjimečném případě!  

12. Odpolední vyzvedávání dětí od 14:30 hodin. 

13. 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 MŠ vstoupit.  

          Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné  

          umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce  

          s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  

          O podezření se informuje spádová hygienická stanice.  

          Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku  

          na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní  

          stav indisponovaného dítěte. 

 

                                                                 
                                                                   ……………………………………. 

   V Náchodě 6. 5. 2020                                   Mgr. Alena Dušánková 

                                                                               ředitelka MŠ 
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