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BEZPEČNOSTNÍ POKYN K PREVENCI ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ 

COVID-19 V MŠ 

 

V návaznosti na celorepublikově se zhoršující situaci související s šířením infekčního onemocnění 

Covid-19 vydává ředitelka školy následující aktualizaci Bezpečnostního pokynu k prevenci šíření nemoci 

a k zachování bezpečnosti zdraví dětí a zaměstnanců.  

Tento Bezpečnostní pokyn upravuje Bezpečnostní pokyn k prevenci šíření onemocnění Covid-19 v MŠ  

vydaný dne 24.dubna 2020 a jeho následné dodatky ze dne 29.dubna 2020 a 8.října 2020. 

Tento dokument je zákonným zástupcům rozeslán do mailových schránek dne 3.ledna 2021. 

Seznámení se s jeho obsahem je pro zákonné zástupce závazné. Tato forma komunikace nahrazuje 

třídní schůzky rodičů, které z důvodu zákazu shlukování osob, nelze uskutečnit v prostorách MŠ. 

Zákonný zástupce potvrdí přečtení Bezpečnostního pokynu odpovědí na e-mail, kterým mu byl 

dokument zaslán nebo podepíše podpisovou listinu v MŠ. 

Dokument je taktéž uveřejněn na webových stránkách školy dne 3.ledna 2021 a vyvěšen na nástěnkách 

jednotlivých tříd v šatně.  

 

 

Bezpečnostní opatření a pravidla provozu MŠ 

1. Pro vstup do budovy použijte videotelefon. 

2. Vstup do areálu školy a do budovy MŠ je možný pouze se zakrytými ústy a nosem všech 

vstupujících osob, včetně dětí. Dítě si roušku sejme až při vstupu do třídy. Děti i pedagogové 

používají roušku v MŠ v době spojení tříd, především v čase do 7.30 hodin a od 15.30 hodin do 

konce provozní doby. 

3. Vždy použijte desinfekci u vstupních dveří. 

4. Je zakázáno vstupovat do tříd a dalších prostor mimo šatnu dětí. Dítě doprovoďte do šatny 

/chodby/ a předejte pedagogovi u dveří do třídy, nejlépe očním kontaktem přes dveře. Pokud 

potřebujete s pedagogem promluvit a on přes skleněné výplně neregistruje váš příchod, sdělte 

tuto informaci prostřednictvím dítěte. Pedagog vyjde ze třídy do prostor chodby či šatny, 

abyste mohli společně komunikovat. Je přísně zakázáno přes třídy procházet. Vždy obejděte 

budovu a vstupte druhým vchodem, potřebujete-li předat sourozence, který dochází do jiné 

třídy. 

5. Dodržujte dostatečný odstup od zaměstnanců a ostatních osob. 

6. Zkraťte předávání a vyzvedávání svého dítěte na minimální možnou dobu. 

7. Neshlukujte se v areálu školy s ostatními rodiči. 

8. Vybavte své dítě dostatečným množstvím prostředků k ochraně úst a nosu, tj. 2 ks roušek. 

Používejte pouze takové roušky, které po sejmutí zůstávají na krku dítěte. 
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9. Pro příchod do 7.30 hodin použijte výhradně vstup po bezbariérové rampě. Později než v 7.30 

hodin, je možné zvonit přímo na třídu, do které dítě dochází. Rodiče dětí docházejících do třídy 

Pulečci zvoní vždy na svou třídu. Nepoužívejte zvonek na kuchyň. Přehled o tom, kdo vstupuje 

do budovy, musí mít vždy pedagog. 

10.  Spojování tříd, tedy míchání kolektivů dětí z jednotlivých tříd, je minimalizováno na minimum 

následovně. Vzhledem k dlouhé denní provozní době nelze pokrýt celou dobu provozu MŠ bez  

spojování tříd. Třídy jsou spojeny v ranních hodinách do 7.30 hodin a v odpoledních hodinách 

od 15.30 hodin. Pokuste se, je-li to možné, předejít nutnému míchání kolektivů dětí přivedením 

či vyzvednutím svého dítěte v době, kdy ke spojení tříd nedochází. Eliminujeme tak možný 

přenos nemoci na větší množství dětí.  Z tohoto důvodu se do odvolání nekonají zájmové 

kroužky a všechny činnosti, ve kterých jsou děti z různých tříd spojovány.   

10. Do školky je možný vstup pouze dětem bez zjevných známek onemocnění. Pokud se v rodině 

dítěte objeví nákaza nebo příznaky možné nákazy, dítě v žádném případě neposílejte do MŠ. 

O nákaze dítěte informují zákonní zástupci vždy vedení školy, aby mohla být včas provedena 

další opatření související s detekováním rizikových kontaktů. 

11. Potvrďte přečtení bezpečnostního pokynu e-mailem, případně svým podpisem v podpisové 

listině v MŠ. 

 

Poznámka: 

Červeně jsou vyznačeny aktuální změny v dosavadním provozu MŠ. 

 

 

 

 

 

V Hranicích 1.ledna 2021 

Vydala: Mgr. Edita Bílá, ředitelka školy 

  


