
Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky Rudice, okres Blansko
Rudice 115, 67906 Jedovnice

 Ochrana zdraví a provoz mateřských škol v období do konce školního 
roku 2019/2020

Vážení rodiče,
zasíláme vám informace a pokyny ke zdárnému dokončení stávajícího školního roku.

Co má zákonný zástupce udělat před znovuotevřením školy

→ Nástup do MŠ bude 25.5. 2020 pro 15 přihlášených dětí. V den nástupu zákonní zástupci odevzdají 
řádně vyplněné a s datem 24.5. podepsané čestné prohlášení (pokud zákonní zástupci nepřinesou 25. 5. 
2020 čestné prohlášení nebo je nebudou moci podepsat, nebudou do školy vpuštěni).

 Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními:

→ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

→ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné, 
např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

→ Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, vstup do budovy bude organizován tak, aby 
se co nejvíce minimalizovaly kontakty s dalšími osobami. 

→ Dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné, 
např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

→ Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

→ Příchod do MŠ do 7:45 hodin.

→ Dětem u vstupu do mateřské školy měří tělesnou teplotu pověřený pracovník.

 V prostorách mateřské skoly

→ Vstup do budovy školy je umožněn dítěti a doprovázející osobě. Doprovázející osoba se v budově 
pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu.



→ Provoz MŠ je zajištěn od 6:20 do 16:20 hodin. 

 Při vstupu do školy se nachází stojan s dezinfekcí, před vstupem do šatny jsou děti i doprovázející 
osoby povinni použít dezinfekci. 

 Neprodleně po přezutí a převlečení, před vstupem do třídy, si každé dítě musí důkladně umýt ruce 
vodou a tekutým mýdlem. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Děti mají roušku při příchodu do budovy, v šatně si ji uloží do připraveného sáčku nebo do krabičky.

 Předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi probíhá po nezbytně nutnou dobu.

  Děti a doprovázející osoby jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich 
opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, je důvodem k nevpuštění dítěte do školy, 
resp. k vyřazení dítěte ze skupiny.

 Pro pobyt venku bude využíván pouze areál MŠ (školní zahrada).

 Aktivity pro děti budou z větší části probíhat na školní zahradě, proto je nutné dětem zajistit dostatek 
oblečení - pro teplejší i chladnější počasí, dále podepsanou láhev s pitím.

 Vyzvedávat dítě z MŠ rodiče mohou v obvyklých časech, platí stejná pravidla jako při příchodu do 
MŠ. 

Ve třídě

→ Bude zajištěno časté větrání a důkladné čištění a dezinfikování všech místností a povrchů.

→ Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

→ Je zakázáno nosit do MŠ hračky z domova. 

→ Složení skupiny dětí se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám 
ve složení skupiny dětí. 

→ Maximální počet dětí ve skupině je 15.

→ Mateřská škola vede evidenci o docházce dětí do školy.

→ K zajištění hygienických podmínek je potřeba dětem donést vlastní pastelky, které jim 
zůstanou v MŠ po dobu provozu.



Ve školní jídelně

 → Stravování bude probíhat ve třídě MŠ (svačiny i obědy) v časech:

8:00 – ranní svačina
11:00 – oběd
14:00 – odpolední svačina

 → Pokrmy nosí do třídy a vydává dětem personál včetně čistých příborů. Děti si jídlo a pití nenabírají a 
neberou si ani příbory.

 → Před každým jídlem se vydezinfikují stoly a židle, každé dítě si umyje ruce a použije 
dezinfekci. 

→ Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

→ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota od 37°C, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní  
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

→ Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

→ Dítě se v případě onemocnění nesmí vrátit do kolektivu MŠ. 

V Rudici dne 12. 5. 2020
Mgr. Lenka Klaibová
ředitelka školy


