
Provoz Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 v období do konce školního roku 2019/2020 
(po dobu trvání epidemiologických opatření) 

 
Závazné pokyny pro rodiče: 
 

- při cestě do MŠ i z MŠ musí mít děti i jejich doprovod zakrytá ústa a nos  
 

- před mateřskou školou je nezbytné dodržovat odstupy dva metry  
 

- doprovázející osoba se může zdržovat v mateřské škole pouze po nezbytně 
nutnou dobu (předat, vyzvednout dítě) - do šatny vstupujte jednotlivě 

- zákaz vstupu do tříd 
 

- děti v mateřské škole nemají povinnost nosit roušku, roušky, které děti používají při 
cestě do MŠ, vložte do igelitového sáčku 
- do MŠ děti nebudou nosit z domova žádné hračky, ani na spaní 
- zákaz nosit jakékoliv vlastní potraviny, cukroviny, nápoje do MŠ 
 

- 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 mateřské školy vstoupit  
Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží 
potvrzením lékaře. 
 
- u vstupu do budovy bude dětem i doprovodu měřena teplota  
 

- zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout z mateřské školy dítě, u 
kterého se v průběhu dne objeví příznaky COVID-19 
 

- při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen předložit 
podepsané prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory - do rizikové skupiny 
patří děti, které osobně naplňují alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z 
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti 
(zákonný zástupce musí zvážit před rozhodnutím o účasti dítěte v mateřské 
škole tyto rizikové faktory) 

    1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 
    2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

    3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou 
farmakologickou léčbou např. hypertenze.  
    4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV 
apod.) ,  

        b) při protinádorové léčbě, 
        c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 
    5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m 2 ) . 

    6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
    7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 
podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza) .  

    8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární) .   

                                                                                     
V Náchodě 7. 5. 2020    Jaroslava Dušková, ředitelka školy 


