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1. Toto opatření: 

a. je přílohou Školního řádu č.j: 594/2020 

b. je platné pro obě pracoviště školy na Albrechtické 85 i na Bruntálské 80 v Krnově 

c. vychází z aktuální epidemiologické situace a rozhodnutí ředitelky školy   

d. při změně epidemiologické situace bude opatření dále upraveno. 

2.   Děti doprovází do mateřské školy pouze jedna osoba, která předává dítě personálu školy po   

  zazvonění u hlavního vchodu. Stejné pravidlo platí při odchodu domů. 

3.   U vchodu je stále k dispozici desinfekce na ruce a rodiče dohlížejí na to, že si dítě vždy před     

  vstupem do budovy školy nanese desinfekci na ruce.   

4.   Rodiče s dětmi dodržují před vchodem dvoumetrové rozestupy a neshlukují se u dveří. 

5.   Dětem neměříme teploty při vstupu, pouze v případě výskytu příznaků onemocnění. 

6.   Při podezření na onemocnění v průběhu vzdělávání, je dítěti měřena teplota a  

       telefonicky jsou ihned informováni zákonní zástupci, kteří jsou povinni v co nejkratší době      

       dítě z mateřské školy vyzvednout. 

7. Dítě je po výskytu příznaků onemocnění ihned vyloučeno – izolováno z kolektivu dětí, aby 

bylo zamezeno dalšímu šíření nemoci. 

8. Po návratu po nemoci, v případě, že dítě bylo ze vzdělávání vyloučeno, je nutné předložit 

potvrzení lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu dětí. 

9.   Děti jsou vedeny k dodržování hygieny a častějšímu a správnému mytí rukou. 

10. Všechny prostory školy jsou nadále pečlivě denně uklízeny a desinfikovány. 

11. K úklidu jsou používány desinfekční prostředky, a také ve velké míře parní čistič. 

12. Vstup cizích osob do budovy školy je povolen pouze výjimečně v nutných případech, a to po 

podepsání prohlášení za použití desinfekce rukou a roušky. 

13. Je zvýšena desinfekce madel a klik v celé budově školy. 

14. Zaměstnanci ani děti nepoužívají ochranné roušky, pouze pracovnice výdejny stravy při   

  manipulaci a výdeji stravy používá roušku a rukavice a také zaměstnanec, který přebírá děti   

  od rodičů se chrání. 

10.  Akce školy pro děti a rodiče nebudou organizovány. 

11.  V případě výskytu onemocnění u dítěte nebo blízké osoby, informuje zákonný zástupce  

       ihned ředitelku školy a hygienickou stanici, která stanoví naší škole další opatření. 

      
      

 

    V Krnově dne 22.10.2020              ___________________________ 
                                                                                                                           Marcela Vávrová 

         ředitelka Mateřské školy Slunečnice,                                                               

              Krnov, příspěvková organizace 


