
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace 

 

Podmínky pro vstup dítěte do mateřské školy v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 – 

aktualizace k 11. 5. 2020 

 

• nutnost podepsat čestné prohlášení o „bezinfekčnosti“, a to při prvním příchodu s dítětem do 

mateřské školy; v opačném případě nemůže dítě do školy nastoupit 

• předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, 

teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) 

• pro mateřské školy, resp. pro děti je navštěvující, neplatí povinnost nosit roušky při 

vzdělávání, tj. nemusí je mít ani děti, ani pedagogičtí pracovníci. Případné nošení roušek dětmi 

dle uvážení zákonných zástupců 

• každé dítě by však mělo mít k dispozici dostatečný počet roušek a sáček na použité roušky 

(zajistit by je měli zákonní zástupci), a to pro případ, že by se v kolektivu či u zaměstnanců 

objevilo v průběhu dne blíže nespecifikované onemocnění s příznaky COVID 

• při cestě do školy i ze školy musí doprovod a dítě dodržovat obecně platná hygienická pravidla 

v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydanými Vládou ČR, resp. orgány 

veřejné správy. Před školou by nemělo docházet k nadměrnému shromažďování osob a taktéž 

by měl být dodržován odstup dva metry od ostatních příchozích osob.  

• roušky musí doprovod využívat i při pohybu po budově školy; doba strávená v budově by se 

měla omezit pouze na dobu nezbytnou k předání či k převzetí dítěte 

• dítě i doprovod si při příchodu do školy vydezinfikují ruce 

• zákaz nošení vlastních hraček z domova 

• po celou dobu pobytu dětí v MŠ bude zvýšený dohled na osobní hygienu dětí, zajištění co 

největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní 

• výše úplaty za měsíc březen (omezení provozu) – pro ty, co se omluvili – bez úplaty; duben 

(přerušení provozu) – bez úplaty.  

 

V Bozkově dne 7. 5. 2020  

 

Mgr. Jana Valská 

ředitelka školy 


