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Nejdůležitější hygienická pravidla 

a pravidla k otevření školy 

1. Provozní doba školy 

Provozní doba školky zůstává stejná: v MŠ v Blatnici pod Sv. 

Antonínkem je od 6.30 – 16.00 hod. MŠ Suchov bude uzavřena – 

možnost umístit dítě do MŠ V Blatnici pod Svatým Antonínkem. 

2. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

 

Žádáme rodiče, aby se předešlo velkému shluku osob v prostorách 

před školou, aby své dítě do MŠ přivedli do 7.30 hod. 
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Cestou do školy se pohyb dětí a zákonných zástupců řídí 

obecnými pravidly chování – ústa a nos jsou zakryta rouškou 

a udržují se rozestupy nejméně 2 metry (mimo rodinných 

příslušníků).  

Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno 

setkávání se v prostorách MŠ.  

Je nutno počítat se zdržením při předávání a vyzvedávání dětí, je 

třeba přijít do MŠ s časovým předstihem. 

3. Organizace pohybu osob před školou 

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí 

povinnost zakrytí úst a nosu. 

Po příchodu zákonných zástupců a dětí ke školce je nutné dodržet 

rovněž rozestupy 2 metry a zabránit shlukování osob. V zahradě 

školky a před vchodem dodržujte toto nařízení. Ke vchodu do 

školky přistupujte jednotlivě. V případě většího množství osob 

budou zaměstnanci školy pohyb před školkou organizovat. 

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje 

vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména 

předání, vyzvednutí dítěte). U vchodu jí bude též měřena teplota 

bezkontaktním teploměrem. 

4. Zdravotní stav dětí 

 



Při vstupu do školy bude dětem vždy měřena teplota 

bezkontaktním teploměrem. Zaměstnanec školy posoudí aktuální 

zdravotní stav dítěte a v případě zjištění rizikových příznaků dítě 

do školky nepřijme, nebo během dne bude kontaktovat zákonného 

zástupce a posílat dítě domů. Děti s příznaky nemoci do odchodu 

domů budou mít k dispozici izolovanou místnost. 

5. Zajištění stravování 

 
 

Stravování bude za přísných hygienických podmínek pro jednotlivé 

třídy zajištěno. 

 

                  

 



6. Pobyt ve školce 

 

Ve školce budou dodržována přísná hygienická pravidla. Děti 

budou ve svých třídách. 

7. Podezření na příznaky COVID - 19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá 

ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí 

do školy vstoupit. 

Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, 

bude umístěno do samostatné místnosti a kontaktován zákonný 

zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se 

informuje i spádová hygienická stanice. 

Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu 

práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky 

a požadovaného odstupu. 

Děti pak budou vždy měnit místnost nebo aktivitu na pobyt venku 

s povinným nošením roušky. 


