
Mateřská škola Žďár, okres Blansko, příspěvková organizace 
 

Provoz MŠ od 1. 9. 2021 

Na děti z MŠ se nevztahuje povinnost testování.  

VSTUP DO MŠ 
• Osoby vstupující do budovy jsou povinny dodržovat hygienická opatření 

stanovená vládou. Tj. Dospělá osoba je povinna vstoupit do MŠ v respirátoru. 

• Vstupující osoba nesmí prokazovat žádné příznaky infekčního onemocnění. 

• Naproti vstupu do budovy je k dispozici Desinfekce. 

• Během pobytu v MŠ není rouška pro děti povinna. 

• MŠ nevyžaduje žádné potvrzení o bezinfekčnosti či čestná prohlášení. 

• V budově MŠ se zákonní zástupci zdržují pouze nezbytně dlouhou dobu. 

• Po vstupu do třídy MŠ si dítě umyje ruce. 

VZDĚLÁVÁNÍ 
• Při vzdělávání dětí budou dodržována všechna hygienická opatření. 

• V případě, že se v MŠ vyskytne dítě s příznaky onemocnění COVID-19, budou 

rodiče ihned kontaktováni. Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě z MŠ v co 

nejkratší době. 

• Ostatní děti si nasadí roušku. (Každé dítě bude mít 1 ks roušky v poličce 

v šatně). 

STRAVOVÁNÍ 
• Každé dítě bude mít na svém místě připraveno jídlo, pití a potřebné náčiní 

(lžička/ příbor). 

• Po jídle budou všechny stoly desinfikovány. 

• Pro děti je po celý den připraven pitný režim se zvýšenými hygienickými 

opatřeními. 

  



POBYT VENKU 
• Pobyt dětí venku je využíván v maximálním možném rozsahu za příznivých 

podmínek. 

• Pro pobyt venku platí stávající pravidla, včetně bezpečnostních opatření 

(helmy k odrážedlům apod.) 

• Při pobytu venku děti nemusí mít roušku 

ODPOČINEK 
• Postýlky dětí jsou připraveny tak, aby mezi sebou měly rozestupy. 

• Při odpočinku je zajištěno střídání směru ležících dětí. 

• Třída je před odpočinkem řádně vyvětrána. 

• Plyšové hračky, se kterými děti odpočívají, se po odpočinku vloží do připravené 

nádoby a následně se vydesinfikují. 

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
• Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se 

o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se nekrátí.  

• Pokud dojde na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, bude 

stanovena úplata podle délky omezení či přerušení provozu, je-li délka 

omezení či přerušení provozu více než 5 pracovních dnů. 

 

Po dobu mimořádných opatření zůstávají v platnosti všechny směrnice a 

nařízení ředitelky a zástupkyně MŠ a ustanovení Školního a 

Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla. 

 

Tato opatření vychází z manuálů MŠMT. 

Platnost pravidel 1. 9. 2021 

 

Ve Žďáře dne 25. 8. 2021 

 

Bc. Petra Kovaříková 

Zástupkyně ředitelky MŠ 


