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Dodatek Školního řádu č. 1 „Opatření Covid 19“ 
 

 

Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek provozu MŠ Na 

Vrcholu a je přílohou Školního řádu po dobu trvání Školního roku 2019/20. V případě nástupu 

dítěte do mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni s Dodatkem č. 1 školního řádu seznámit. 

 

 Zákonní zástupci podepíší seznámení s tímto dodatkem Školního řádu. 

 Při nepřítomnosti dítěte delší než 3 dny, zákonný zástupce odevzdá učitelce Čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tento 

dokument neodevzdá, nebude dítě převzato. Tento dokument je k dispozici na webových 

stránkách mateřské školy. Čestné prohlášení musí mít aktuální datum. 

 Pro návrat dítěte do MŠ po nemoci či příznaku infekční choroby bude vyžadováno potvrzení 

od lékaře, že je dítě zdravé, a že může do kolektivu. 

 Přes veškerá nastavená opatření se dítě může nakazit kdekoli jinde; v současné situaci je tedy 

nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení při podezření na možné příznaky COVID 19 u 

jeho dítěte. V takovém případě bude dítě umístěno do samostatné místnosti a rodič bude 

neprodleně telefonicky kontaktován (MŠ má povinnost informovat KHS). 

 Informujeme zákonné zástupce, že nelze zabránit těsnému kontaktu dětí, půjčování hraček a 

předmětů, společnému stravování 

 Informujeme zákonné zástupce, že s ohledem na chybějící učitele a množství přihlášených dětí 

do mateřské školy a s tím související zajištění provozu, může docházet ke spojování dětí na 

patrech, školní zahradě a střídání učitelů ve třídách. 

 Rodiče si zajistí v letních měsících aplikaci krému s odpovídajícím faktorem, učitelky nebudou 

s ohledem na zvýšené hygienické opatření děti krémem mazat. 

 V případě nemožnosti zachování provozu z důvodu chybějícího personálu, může ředitelka 

školy provoz mateřské školy zkrátit nebo omezit. 

 V případě prokázání nákazy COVID 19 v mateřské škole se bude postupovat dle pokynů KHS 

 

 

 

 

Součástí tohoto dostatku je příloha č. 1: „Obnovení provozu školy a podmínky pro znovuotevření“ 
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