
Dodatek ke školnímu řádu MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 

dle platné legislativy k 1. 9. 2020 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou                                                                                               
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.                                                                                 

 V prostorách mateřské školy                                                                                                                                            
Dítě bude do MŠ přivádět a z MŠ odvádět pouze 1 osoba                                                                                            

V prostorách šatny se pohybují  děti s doprovodem a dodržují stanovený odstup                         

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy pouze po nezbytně nutnou dobu 

(zejména předání, vyzvednutí dítěte), nevstupuje do tříd.                                                                                   

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

Ve třídě a při pobytu venku                                                                                                                                                                        
Před vstupem do třídy bude dětem namátkově změřena teplota, pokud bude vyšší než 37°, nebude 

dítě do MŠ přijato.                                                                                                                                                                               

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a 

tekutým mýdlem.                                                                                                                                                              

Na pitný režim při pobytu venku si děti přinesou každý den lahev pití, označenou značkou nebo 

jménem dítěte  

Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce podepíše, že byl seznámen s tímto dodatkem ke 

školnímu řádu                                                                                                                                                           

( tiskopis bude připraven v šatnách) 

Při podezření na možné příznaky COVID-19  

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, náhlá ztráta chuti a 

čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!!                                                                                                                                                     

U dětí trpících alergií a vykazujících alergické projevy, bude MŠ požadovat potvrzení od lékaře, že 

je dítě léčeno alergologem a nemá infekční onemocnění.  

Mateřská škola v průběhu školního roku omezí konání všech aktivit, které nejsou nezbytné pro 

naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí      

Pravidla se mohou průběžně změnit v závislosti na aktuální situaci 

Děti s povinným předškolním vzděláváním 

V případě uzavření školy z důvodu epidemiologické situace, mají děti s povinným předškolním 

vzděláváním povinnost vzdělávat se distančně. 

Podrobnosti k distančnímu vzdělávání budou v případě uzavření školy uvedeny na webových 

stránkách školy a rodičům dětí s povinným předškolním vzděláváním budou zasílány emailem. 



Vzdělávací aktivity budou vycházet ze školního vzdělávacího programu, průběh a výsledky budou 

vyhodnocovány dle dohody se zákonnými zástupci. 

                                       

                                                                                    

 

Schváleno na pedagogické radě dne: 25. 8. 2020    Mgr. Miloš Fikar                          

Nabývá účinnosti dne: 1.9. 2020                   ředitel školy 

   


