
    

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu vydaného dne 1. 9. 2020.    Č.j. 215/20 

Tento dodatek upravuje provozní podmínky MŠ Starý Jičín a odloučených pracovišť po dobu trvání 

potřeby dodržování protiepidemických opatření, dle manuálu MŠMT vydaného 24. 8. 2020. 

 

 škola dodržuje preventivní a protiepidemická opatření, dodržuje zásady osobní a provozní hygieny  

 v případě situace spojené s onemocněním Covid -19 je škola povinna postupovat podle pokynů 
KHS nebo plošně MZd 

 rodiče jsou povinni do MŠ vodit pouze zdravé děti, při projevech respiračního onemocnění či 
teplotě, dítě do kolektivu nesmí 

 pokud se objeví příznaky onemocnění během dne, rodič si vyzvedne dítě z MŠ neprodleně 

 v prostorách školy prosíme rodiče, aby používali roušku 
 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená MZd. 
 

 převzetí dětí mateřskou školou probíhá ráno od 6.00 do 8.00 hod. u hlavního vchodu budovy MŠ 

 děti budou ráno i odpoledne předávány ve „školkovém“, pohodlném oblečení, děti si v šatně odloží 
pouze obuv a bundu nebo mikinu a umyjí si ruce 

 vyzvedávání dětí bude probíhat ze zahrady nebo ve třídách, při maximálním počtu dvou rodičů 
v šatně 

 

Organizace dne 

 děti budou trávit většinu času venku – na zahradě, volné přírodě, proto je nutné, aby děti měly 
každý den k dispozici malý batůžek a vlastní pití v plastové lahvi označené jménem 

 dítě si donese oblečení a obuv na zahradu a do přírody, náhradní oblečení do MŠ, pyžamo a 1 
roušku zabalenou v sáčku v batůžku  

 děti si nebudou nosit žádné hračky z domova 

 je třeba počítat s delším časovým intervalem při samotném předávání dětí 

 děti si nebudou samostatně nabírat jídlo, ani rozdávat příbory či jiné nádobí 

 

Hygiena 

 u vchodu do budovy bude k dispozici dezinfekce rukou, použijte prosím před zvoněním 

 v prostorách mateřské školy bude prováděn ve zvýšené míře úklid a dezinfekce povrchů 

 při pobytu ve třídě se bude často větrat 

 děti si budou častěji mýt ruce a utírat se do jednorázových ručníků 

 všechny dezinfekční prostředky budou používány tak, aby se předcházelo alergiím 

 

 

Dodatek Školního řádu byl projednán na pedagogické radě 1. 9. 2020 

 

Děkujeme za pochopení a respektování nutných opatření.  

    Jitka Tihelková, ředitelka školy 

 

 


