
Mateřská škola v Merklíně zahajuje provoz 25. Května 2020 

Rodiče, kteří povedou dítě do mateřské školy, musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a 

dodržovat přede dveřmi MŠ odstupy 2 metry. 

Prozatím budou děti vstupovat do MŠ vchodem do 1. třídy. Děti budou od 6,00 do 8,00 hodin 

 v 1. třídě. Děti z 2. třídy si prozatím vyberou náhradní místo v šatně 1. třídy. Dle situace organizaci 

změníme. 

Doprovázející osoba se v šatnách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze na nezbytně 

nutnou dobu (předávání, vyzvedávání). Rodič si vydezinfikuje ruce dezinfekcí v šatnách. 

Při předávání dítěte učitelka provede ranní filtr (změří teplotu bezdotykovým teploměrem, 

zkontroluje, zda dítě nemá příznaky nemoci – kašel, teplota, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. 

Zákonný zástupce dítěte předá stažené a vyplněné čestné prohlášení, že dítě nepatří do rizikové 

skupiny, ani jejich rodiče, či ostatní členové rodiny. Řádně se seznámí s vymezenými rizikovými 

faktory. 

Pokud rodič tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské 

školy umožněn. 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. Chronické onemocnění plic  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze 

4. Porucha imunitního systému např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po 

transplantaci solidních orgánů, nebo kostní dřeně 

5. Těžká obezita 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu 

8. Onemocnění jater 

Neprodleně po předání dítěte učitelce si pod dozorem každé dítě umyje důkladně ruce (20 až 30 

sekund vodou a antibakteriálním mýdlem). 

Školní stravování je zajištěno. 

V každé třídě se bude často větrat, aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší část dne 

strávit venku v areálu MŠ. Denně bude úklidovým personálem prováděn úklid a dezinfekce povrchů, 

předmětů atd. několikrát denně. 

Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19, okamžitě budeme kontaktovat 

zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

 

 


