
 

Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808 příspěvková organizace 

V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍ VZNIKU 

A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2 
 

a na základě dokumentu MŠMT ze dne 30.4.2020 
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

vydává škola tato opatření: 
 
 

 
                                        

A. Rodiče (zákonní zástupci): 
 

1) Rodič před zahájením účasti dítěte ve škole doloží „Čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového onemocnění“. 

2) Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy, používají ochranné prostředky 
dýchacích cest, dítě doprovází vždy pouze jeden rodič. 

3) Po vstupu do budovy použije rodič a dítě dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do 
budovy. 

4) Rodiče doprovázející děti musí v prostorách mateřské školy používat ochranné 
prostředky dýchacích cest. 

5) Rodiče musí v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup. 
6) Postup předání dítěte: 

- na šatně je vždy 1 rodič a dítě (popř. sourozenci), ostatní čekají v řádných rozestupech 
na ochoze (chodbě)  
- před vstupem do šatny rodič zazvoní, upozorní učitelku, že je na šatně 
- doba převlečení musí být minimalizována 
- rodič nevstupuje do koupelny, stoupne na vymezený prostor, pošle dítě umýt ruce 
(mýdlem a vodou nejméně 20–30 sekund) a vyčká příchodu učitelky pro předání dítěte 

7) Postup vyzvednutí dítěte: 
- po vstupu do budovy použije rodič dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do 
budovy, používá ochranné prostředky dýchacích cest 
- rodič zazvoní na zvonek při vstupu do šatny, tím na sebe upozorní učitelku 
- na šatně je vždy 1 rodič, ostatní čekají v řádných rozestupech na ochoze (chodbě) 
- rodič vyčká příchodu dítěte (předává učitelka) 
- doba převlečení musí být minimalizována 

       8)   Každé dítě má ve skříňce 1 roušku v hygienickém sáčku (pro případ vzniklé nákazy)  
       9)   V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí 

jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole. 
      10) Žádáme rodiče, ať zváží nutnost pobytu dítěte v mateřské škole. 
      11) Příchod dítěte do MŠ od 6 .00 – 8.00 hod, poté bude budova uzamknuta. Odchod dítěte 

od 14.30 – 16.00 hod. 
           
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
                             O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 
 
 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání) 

…........................................................................................................................................................ 

 

datum narození: ............................................................................................................................... 

trvale bytem: …................................................................................................................................. 

 
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v 
posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 

dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 
 
V....................................... 
 
Dne ................................... 
 
                                                                                           ……………………………………………………………………………… 
                                                                                         Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
                                                                                                                                 nebo 
                                                                                                    Podpis zákonného zástupce nezletilého 
 


