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Provozní řád od 25. 5. 2020 

Provozní řád je závazný pro zákonné zástupce, či jinou doprovázející osobu. Provozní řád je 

v souladu s manuálem MŠMT, v době pandemie onemocnění COVID-19.  

1. Při nástupu do MŠ musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s informací ministerstva zdravotnictví 
o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve 
společné domácnosti. V případě nepodepsání či uvedení nepravdivých informací nelze dítě 
přijmout. Toto Čestné prohlášení odevzdá zákonný zástupce v den nástupu dítěte s aktuálním 
datem. 

2. Pokud dítě trpí alergií, zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře.  

3. Do MŠ smí docházet pouze děti, které nebudou mít žádný z projevů onemocnění dýchacích 
cest, jako je rýma, kašel, teplota. Pokud se kterýkoliv z příznaků u dítěte objeví v průběhu 
dne, bude třeba, aby dítě bylo co nejdříve vyzvednuto. Další postup bude neprodleně 
konzultován s hygienickou stanicí.  

4. Při vstupu do MŠ je třeba dodržovat následující: 

 Dítě do MŠ doprovází jen jedna dospělá osoba, která bude dle platných hygienických 
nařízení vlády používat krytí úst a nosu. Po vstupu do MŠ použije desinfekci. 

 Personálem MŠ bude zajištěn plynulý chod a organizace při přivádění i odvádění dětí, 
s cílem předejít hromadění osob v šatnách. Počítejte proto s časovou rezervou při 
přivádění a odvádění dětí.  

 Děti přiveďte do MŠ do 8:00 hod., poté bude MŠ uzamčena a desinfikovány vstupní 
prostory.  

 Doprovázejícím osobám je zakázán vstup do tříd a umýváren. 

 Děti se po příchodu do MŠ převléknou a umyjí s někým z personálu ruce.   

 Děti budou po celou dobu ve své třídě, kolektivy nebudou spojovány. 
 

5. Je zakázáno do MŠ nosit z domu hračky a jiné předměty.  

6. Bude zajištěn zvýšený úklid a dezinfekce prostor a povrchů, větrání místností dle sanitačního 
řádu školy. 

7. Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických opatření, děti se 
nebudou samostatně obsluhovat. 

8. Děti a učitelky roušky nosit v prostorách školy nemusí, ale dětem do skříňky roušku připravte, 
může nastat mimořádné opatření. 

 

 

V Boršicích u Blatnice, dne 15. 05. 2020                 Zastupující ředitelka MŠ Mgr. Pavlína Križanová  
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