
 

 Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

739 59 Střítež 108 

 
Základní informace pro zákonné zástupce dětí 

k provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY 
v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 

 
 
Vážení rodiče, 

 
v souladu s metodickým pokynem MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ 
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 si vás dovoluji seznámit s podmínkami znovuobnovení provozu 
mateřské školy a s nastavenými provozními a hygienickými opatřeními. 
 
1. Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením 

(rouška, odstupy). 

2. První den odevzdá zákonný zástupce dítěte potvrzené „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění“, jehož součástí je vymezení osob s rizikovým faktorem 
– dokument najdete v příloze ankety, k dispozici je také na www.zsstritez.cz v záložce dokumenty. 

3. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole 
s ohledem na ně.  

4. Při příchodu k budově školy budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Provozní doba MŠ zůstává 
nezměněna, tj. od 6.00 hod. do 16 hod. 

5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí  
do školy vstoupit. Z důvodu ochrany zdraví nesmí do MŠ docházet ani jinak nemocné či nedoléčené 
děti! 

6. Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu  
(pro předání a vyzvednutí dítěte ve vstupní chodbě). 

7. Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a antibakteriálním mýdlem. 

8. Pro příchod a odchod ze školy budou děti nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Děti  
a pedagogičtí pracovníci MŠ v prostorách školy nosit roušky nemusí.  

9. V každé třídě MŠ se bude po dobu přítomnosti dětí často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu 
5 minut. Každá třída MŠ disponuje také čističkami vzduchu, které budou maximálně využívány. 

10. Pokud bude příznivé počasí, budou aktivity dětí organizovány ve větší míře než obvykle venku, v areálu 
MŠ (pobyt dětí MŠ a žáků ZŠ bude organizován tak, aby byly třídy/skupiny prostorově odděleny).  

11. Stravování dětí (svačiny, oběd) bude probíhat ve standardním režimu za zvýšených hygienických 
podmínek – před jídlem si děti umyjí a dezinfikují ruce, strava jim bude personálem donesena na místo. 
Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat, ani si nebudou samy brát příbory. 

12. Pokud se u dítěte objeví příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost…), 
bude umístěno do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou požádáni o jeho okamžité 
vyzvednutí.  

 
 

       Zpracovala dne 8. 5. 2020 
       Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy 

http://www.zsstritez.cz/

