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VYDÁVÁ V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU 

A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19  
a na základě doporučení MZ  

tato opatření:  

 

A. Rodiče (zákonní zástupci):  

1) Do mateřské školy bude přijato jen dítě zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv 

příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, průjem, zvýšená teplota nebo horečka. 

Totéž se týká dalších infekcí – zánět spojivek, vší…NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE 

DÝCHACÍCH CEST NESMÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTOUPIT!!! 

2) Rodiče doprovázející děti a všechny dospělé osoby, musí ve vnitřních prostorách 

mateřské školy používat OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (roušku) 

do předání dítěte zaměstnanci školy (stejně tak při vyzvedávání dítěte).  

3) Po vstupu do budovy použijí rodiče i ostatní návštěvníci dezinfekční prostředek umístěný u 

vstupu budovy.  

4) Doba, kdy se rodiče zdržují ve vnitřních prostorách školy, musí být minimalizována.  

5) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej 

rodič bezodkladně ze školy vyzvednout.  

6) Při výskytu onemocnění Covid-19 v rodině nahlásí tento stav neprodleně ředitelce školy, 

aby mohla být realizována hygienická opatření (karanténa, hlášení na KHS Libereckého 

kraje).  

 

B. Děti:  

1) Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 sekund 

popř. použít dezinfekční prostředek.  

2) Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.  

3) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.  

4) Pobyt venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.  

5) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé 

činnosti.  

6) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě 

odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná KHS.  
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7) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní děti ze skupiny 

a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.  

 

 

  

 

V Hrádku nad Nisou       

       Martina Broschinská 

                                                                              

_____________________________ 

              Ředitelka školy 
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