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Pravidla provozu Mateřské školy Citonice 

 v období 18. 5. 2020 – 31. 8. 2020 

 Před vstupem dítěte školy, musí rodič podepsat čestné prohlášení, jinak nesmí dítě do 

školy nastoupit. 

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

COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 

 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními – zakrytá ústa a nos, dodržování dvoumetrových rozestupů. 

 Doprovod dovede dítě ráno na školní zahradu ke vstupním dveřím do třídy, kde bude 

dítěti změřena teplota, poté smí doprovod s nasazenou rouškou s dítětem na nezbytně nutnou 

dobu do šatny. Hned za vstupními dveřmi si doprovod vydezinfikuje ruce. V šatně smí být 

pouze jeden doprovod s dítětem (dětmi). Ostatní čekají před budovou v dvoumetrových 

rozestupech. 

 Neprodleně po přezutí si musí každé dítě důkladně (20 – 30 s) umýt ruce vodou a 

tekutým mýdlem a vydezinfikovat. 

 Každé dítě si důkladně umyje ruce po použití WC. 

 Pro pobyt venku využíváme výhradně školní zahradu. Dochází ke změně režimu, budeme 

trávit více času na školní zahradě. Na školní zahradu se odchází v 9.30 hod. (samozřejmě 

v případě příznivého počasí), vrací se zpět na oběd ve 12:00 hod. Po příchodu z pobytu venku a 

před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. Děti si samy jídlo a pití nenabírají, samy si 

neberou ani příbory. Obslouží je p. kuchařky – p. Široká a p. Svobodová. Po obědě si děti opět 

umyjí ruce.  

 Při vyzvedávání dětí ze školy (před obědem, po obědě, po spaní) smí jeden doprovod 

vstoupit do šatny se zakrytými ústy a nosem na nezbytně nutnou dobu, u vchodových dveří opět 

provede dezinfekci rukou. V šatně pobývá opět jen jedna doprovázející osoba na nezbytně 

nutnou dobu stejně jako při předávání dítěte ráno. 

 Po spaní si děti umyjí ruce a nasvačí, svačinu vydá paní kuchařka Svobodová, po svačině 

si opět umyjí ruce. 

 Od 15 hod. budou děti opět pobývat na školní zahradě. Před odchodem na zahradu si děti 

vezmou veškeré věci, které potřebují, s sebou, tak aby osoba, která bude dítě vyzvedávat, 

nemusela již vcházet do šatny. Zákonní zástupci si tedy dítě vyzvednu přímo na zahradě. 

 Do školy je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, plyšáky. 

 Náhradní oblečení bude uloženo zabalené ve skříňce. 

 Děti si z hygienických důvodů nebudou čistit zuby. 

 Děti a pedagogičtí zaměstnanci nemusí ve třídě používat roušky. 

 Paní učitelky budou pravidelně větrat – 2x za hodinu po dobu deseti minut. 

 Pokud dítě v průběhu dne bude vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19, 

bude umístěno do samostatné místnosti a paní učitelka bezodkladně kontaktuje zákonné 



zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová 

hygienická stanice. Ostatní děti je pak nutné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na 

pobyt venku. 

 Pokud se možné příznaky objeví u zaměstnance školy, opustí školu v nejkratším možném 

čase s použitím roušky a požadovaného postupu. Děti je nutné umístit do jiné místnosti nebo 

změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky. 
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