
OZNÁMENÍ RODIČŮM 
Vzhledem k opatřením, které byly pro znovuotevření mateřských škol vydány MŠMT, je nutné 

dodržovat následující pravidla. 

Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O 

NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ za poslední dva týdny (rýma, kašel, 

zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu a SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM OSOB 

S RIZIKOVÝMI FAKTORY. 

Bez podepsání tohoto čestného prohlášení s aktuálním datem nemůže být dítě do mateřské školy 

vpuštěno. 

 

1. Do mateřské školy bude přijato JEN DÍTĚ ZCELA ZDRAVÉ, to znamená bez jakýchkoli příznaků 
respiračního onemocnění ( rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, horečka, a to i samostatně, nejen 
s kombinaci). 
 

2. NIKDO (ani doprovod) s příznaky infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do mateřské školy. 
 

3. Zákonný zástupce, nebo jiná předávající osoba předá dítě pedagogickému pracovníkovi vždy 
s podanou informací, že dítě netrpí žádnými výše zmíněnými projevy respiračního onemocnění.  
 



4. U dětí, které trpí alergií, je nutné doložit písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno 
alergologem a projevy kašle a rýmy jsou v konkrétně uvedeném období alergického původu.  

 
5. Pokud během dne bude dítě vykazovat některý z příznaků, bude dítě izolováno od ostatních dětí, 

telefonicky budou kontaktování zákonní zástupci, kteří jsou povinni si okamžitě dítě vyzvednout. 
 

6. Dětem nedávejte žádné hračky z domova 
 

7. Náhradní oblečení je nutné uložit do skřínky, pokud možno zabalené. 
 

8. Děti ve školce roušky mít nemusí. Potřebují je pouze na příchod a odchod. Rouška pro dítě, kterou 
po příchodu do školky můžete dítěti sundat, musí být v uzavíratelném sáčku, případně ji 
doprovázející osoba odnese a přinese ji až na cestu domů. 

 
9. Dítě po příchodu do třídy si povinně umyje ruce pod dohledem pedagogického pracovníka. 

 
10. Do šaten vstupujte jednotlivě. Dospělý doprovod musí udržovat povinné rozestupy. V případě, 

že je v šatně již jiné dítě s doprovodem, vyčkejte venku.  
 

 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním těchto pravidel chráníte své děti, 

sebe a v neposlední řadě nás pedagogické a provozní pracovníky mateřské školy. 

 


