
PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY LUČINA                           
OD 12. 04. 2021 

• Provoz mateřské školy pro děti s povinným předškolním vzděláváním (a děti 
IZS) bude zahájen v pondělí 12. 04. 2021. 

• V jedné skupině bude vzděláváno nejvýše 15 dětí. 

• Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovým opatřením: 

- děti chirurgické roušky (respirátory), dospělí respirátory 
- odstupy 2 m 

• Děti a doprovod (pouze zletilá osoba) se neshromažďují před školou, dodržují 
odstupy 2 metry.  

• V otevřených prostorách základní školy (chodby, šatny, schodiště apod.) musí 
všichni dospělí nosit respirátory, děti a žáci chirurgické roušky (respirátory). 

• V místnostech mateřské školy nejsou děti povinny nosit ochranný prostředek 
k zakrytí úst a nosu. 

• Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci v mateřské škole jsou povinni nosit 
respirátor. 

• Dítě přichází do mateřské školy pokud možno pravidelně v předem 
domluveném čase od 6:30 hod. nejpozději do 7:30 hod. V případě nutné změny 
upozorní zákonný zástupce pověřeného zaměstnance ZŠ a MŠ Lučina den 
dopředu.  

• Každý týden (v pondělí a ve čtvrtek) absolvuje dítě MŠ neinvazivní Ag test (stěr 
z kraje nosu). Po ranním příchodu dítě přejde do tělocvičny a za dohledu zákonného 
zástupce provede antigenní test. Vše za přítomnosti pověřeného zaměstnance ZŠ a 
MŠ Lučina. 

• Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se zúčastní prezenčního 
vzdělávání v mateřské škole. Testování se neprovádí u dětí, které doloží lékařské 
potvrzení, že prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního 
testu neuplynulo více než 90 dnů. 

• Dále může doprovod dítěte vstoupit maximálně do šaten a to vždy v respirátoru!                                    
Dále do budovy školy a MŠ už nevstupuje – dítě předává pověřenému 
zaměstnanci ZŠ a MŠ Lučina u vchodu na chodbu ZŠ („lítačky“), zde sděluje 
případné nutné informace, zapíše do sešitu. 

• Upozorňujeme rodiče, že po 7:30 hod. bude mateřská škola již UZAVŘENA. 

Po tomto čase budou přicházet do budovy školy žáci ZŠ.  

• Dítě odchází z mateřské školy pokud možno pravidelně v předem domluveném 
čase. V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pověřeného zaměstnance 
ZŠ a MŠ Lučina hned ráno.  

• Možnost vyzvednutí dítěte po dopoledním vzdělávání bude 12:15 hod. až 12:30 
hod., odpoledne od 14:45 hod. do 16:30 hod. 

• Po zazvonění zákonný zástupce vyčká venku před vchodem, do prostor šaten může 
vstoupit, až bude jeho dítě přivedeno pověřeným zaměstnancem ZŠ a MŠ Lučina. 



• V šatně se zákonní zástupci zdržují nezbytně nutnou dobu! Minimalizuje se tím 
čas možného setkání s žáky ZŠ. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 
chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do budovy školy 
vstoupit. Dítě jevící zdravotní komplikace nebude do mateřské školy přijato.                                    
Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno 
do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout.  

 

• RODIČE ZAJISTÍ: svým dětem jednorázové chirurgické roušky na výměnu. 

 

• ! Je povinnost nosit chirurgickou roušku ve společných prostorách se základní 
školou! 

• Neprodleně po příchodu do mateřské školy si bude muset každý důkladně umýt ruce 
vodou a tekutým mýdlem. 

• Děti se budou utírat do jednorázových papírových ručníků, příp. i látkových. 

• Nebudou si také čistit zuby a česat vlasy. 

• V mateřské škole bude zajištěna zvýšená desinfekce, časté větrání. 

• Denní stravování bude zajištěno, děti si jídlo nebudou nabírat samy a nebudou si 
brát ani příbory – vše bude připraveno předem. 

• Dítě nesmí do mateřské školy vnášet vlastní hračky. 

• Organizace aktivit bude řešena tak, aby děti byly co nejvíce venku, na zahradě. 

 

 

V Lučině 08.04.2021     Soňa Kiková  

   zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 

 

                                                                      

 

 


