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Vážení rodiče, 

prosíme o spolupráci a dodržování těchto pravidel, v zájmu ochrany dětí, 

Vás i zaměstnanců MŠ. 

Vzhledem k mimořádnému opatření vydanému MZ včera 9. 9. 2020 jsme 

upravili  

Pravidla k provozu MŠ Řepice platná od dnešního dne 10.9.2020: 

➢ Při vstupu do budovy mateřské školy je nutné používat roušku či 

jinou ochranu nosu a úst (ústenka, šála, šátek apod.) 

➢ Do budovy školy vstupuje jedna doprovázející osoba a v šatně pobývá 

pouze nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). 

➢ V šatně je k dispozici desinfekce rukou, prosíme použijte ji. 

➢ Děti a zaměstnanci MŠ nemají povinnost nosit roušky ve vnitřních 

prostorách. 

➢ Dejte prosím dítěti jednu roušku, zabalenou v igelitovém sáčku – pro 

případ výskytu onemocnění v MŠ. Roušku uložte dítěti v šatně MŠ. 

➢ Děti nenosí do školky hračky, vyjímkou je jedna plyšová hračka, která 

bude uložena v boxíku dítěte a nebude odnášena domů. 

➢ V případě zjištění infekčních příznaků bude dítě (s dozorem) umístěno 

do izolace (ředitelna), telefonicky bude informován zákonný zástupce a 

dítě si neprodleně vyzvedne. 

MŠ dbá o zvýšenou hygienu a časté mytí rukou všech dětí i zaměstnanců. 

Úklid (na mokro) a desinfekce hygienických zařízení v MŠ probíhá několikrát 

denně. 

Průběžné probíhá zvýšené a opakované větrání ve všech prostorách MŠ. 

Zaměstnanci MŠ věnují zvýšenou pozornost výskytu příznaků infekčního 

onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest 

hlavy, svalů kloubů) a při jejich zjištění volí tento postup: 

• příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte-dítě není vpuštěno do budovy 

MŠ a odchází se zákonným zástupcem k lékaři. 

• příznaky se vyskytnou v průběhu dne-neprodleně dojde k nasazení 

roušky, izolaci dítěte a přivolání zákonného zástupce, se kterým 

v nejkratším čase opustí dítě budovu MŠ. 
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Dítě s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického, či alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup 

do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení 

od dětského lékaře). 

 

V Řepici 10.9.2020   

 

        Jolana Tůmová 

        ředitelka MŠ   
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