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MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

PRO CHOD MŠ, MŠSp  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19 

 

Děti v MŠ a MŠSp se netestují na COVID – 19! 

VSTUP DO BUDOVY POUZE S OCHRANNÝMI POMŮCKAMI NA ÚSTECH! 

 

• Ranní předávání dětí: dítě bude doprovázeno jednou osobou (zákonný zástupcem) do šatny MŠ, 
MŠSp, kde se v nezbytném časovém úseku dítě převlékne a zákonný zástupce odchází. 

• Odpolední předávání dětí: dítě si vyzvedává jedna osoba (zákonný zástupce) z MŠ, MŠSp, kde 
se v nezbytném časovém úseku dítě převlékne a společně se zákonným zástupcem odchází. 

!DODRŽUJTE PŘEDEPSANÝ ODSTUP VE VZDÁLENOSTI 2 METRŮ 
S PŘEDEPSANÝMI OCHRANNÝMI POMŮCKAMI NA ÚSTECH! 

• V případě možných příznaků dětí nebo pracovníků zařízení se budeme řídit Současně 
platným postupem KHS a budeme neprodleně kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité 
vyzvednutí dítěte z mateřské školy, mateřské školy speciální! Zákonný zástupce musí být 
dostupný na uvedeném aktuálním telefonním čísle v průběhu celého pobytu dítěte v MŠ, 
MŠSp! 

• Děti budou mít uloženou v šatně v uzavíratelném sáčku 1 roušku pro případ příznaků nákazy 
COVID 19. 

Dochází k úpravám a změnám v organizaci vzdělávání: 

Denní režim dětí je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost 
a zdraví dětí i zaměstnanců školy. 

• Zvýšené dodržování hygieny mytí a desinfekce rukou a pravidelné větrání místností. 

• Zvýšená hygienická opatření ve všech prostorách MŠ, MŠSp. 

• Školní aktivity budou organizovány tak, aby děti pravidelně trávily daný čas na čerstvém 
vzduchu.  

• Společné aktivity a mimoškolní akce budou pro školní rok 2021/2022 realizovány pouze dle 
možných podmínek v rámci šíření COVID 19. 

V Hranicích 1. 9. 2021                                                                          _______________________ 

                                                                                                                   Mgr. Zdeněk Škrobánek 
                                                                                                                             ředitel školy 
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