
Dodatek ke Školnímu řádu Mateřské školy Golčův Jeníkov čj. 39/18 - 

Provoz MŠ v době od 25.5.2020 do konce šk. roku 2019/20 – 

organizační podmínky po dobu potřeby dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení. 

• Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do prostor MŠ.  

• Organizační podmínky v návaznosti na Manuál provozu MŠ vydaný 30.4.2020 MŠMT.  

• Provoz v jednotlivých třídách je od 6.30 do 15.45. (6.15 – 6.30 a 15.45 – 16.00 provoz 

v Beruškách). 

• Měření teploty bezdotykovým teploměrem – měření dětí dle aktuální situace, dle 

zvážení uč., vstup do prostor MŠ bez měření dítěte i doprovodu. Vznikne-li situace a 

uč. bude mít důvod změřit teplotu doprovázející osobě, či dítěti při vstupu do MŠ, 

může tak učinit.  

• Dodržování odstupů 2 m, nošení roušek v souladu s krizovým a mimořádným 

opatřením (doprovod vždy, děti cestou do a z MŠ, personál dle Manuálu MŠMT). 

• Při vstupu do MŠ personál i děti – pořádné umytí rukou a dezinfekce,  

doprovod – dezinfekce rukou. 

• První vstup dítěte do MŠ – předání Čestného prohlášení. 

• Povinné předškolní vzdělávání (pokud není dítě nahlášeno na docházku do MŠ do 

konce šk. roku) – zákonný zástupce se domluví s třídními učitelkami (tel., osobně, 

emailem) na domácí výuce do 31.5.2020 a doloží klasickou omluvenku.  

• Pobývání doprovodu v prostorách MŠ – nezbytně nutná doba, umývárny, třídy, WC 

jsou pro doprovod nepřístupné. 

• Minimalizovat shromažďování před MŠ  a v prostorách MŠ. 

• Dezinfekce rukou v rámci třídy – mimo dosah dětí, dezinfekci dětem provádí uč. 

průběžně, po použití WC, před a po jídle, … 

• Pitný režim – pití dětem nalévá uč. s použitím rukavic, hrníčky uloženy ve třídě i 

venku tak, aby se vůbec nedotýkaly. 

• Čištění zubů se ruší od 25.5.2020. 

• V šatnách zůstanou pouze věci dětí, které se na docházku nahlásily. Značky v šatnách 

budou přes místo od sebe. 

• Židličky ve třídě budou označeny značkou dítěte. Dodržovat rozestupy. 

• Pomůcky (pastelky, nůžky, lepidlo, štětec) budou v krabičkách se značkou dítěte. 

• Plyšák na odpočívání, plyšák a hračka z domu do MŠ nyní ne – platnost od 25.5.2020. 

• Pobyt venku – školní zahrada. 

• Dítě s podezřením na onemocnění – viz. Manuál k provozu z MŠMT z 30.4.2020 

• Každé přihlášené dítě v šatně má nejméně 2 ochranné roušky v sáčku a sáčky na 

použité roušky. Personál má také k dispozici nejméně 2 ochranné roušky. 

Schváleno 19. 5. 2020  
Platnost od 25. 5. 2020 
 

za mateřskou školu   zástupkyně ředitele školy pověřená řízením školy 
         Mgr. Vladislava Vlčková        Ing. Eva Hrubá 


