
Vnitřní pravidla provozu MŠ „Slunéčko“ 
Praha 5 – Košíře v rámci opatření Covid – 

19 od 1.9. 2020 
Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení  

• Vstup do MŠ - vstup do šaten školy je povolen zákonným zástupcům, či jiným zletilým 

osobám jen se zakrytými ústy a nosem. Děti nemusí mít roušky vně, ani uvnitř budovy.  

• Dítě může přivádět do MŠ pouze osoba, která jej smí i vyzvedávat (je zapsaná jako zmocněná 

osoba ve školních dokumentech dítěte) a vyčká změření teploty dítěte pedagogem 

bezkontaktním teploměrem.  

• Pokud bude pedagogem u dítěte naměřena teplota 37℃ a vyšší, dítě nebude přijato a 

zákonný zástupce či jeho zmocněný doprovod musí s dítětem opustit školu v co nejkratší 

době.  

• Pro zajištění maximální hygieny během dodržování pitného režimu musí mít  každé dítě  svou 

osobní lahev (podepsanou), kterou budeme doplňovat a bude si ji brát na školní zahradu. 

Lahev si  ve škole nenechává, každý den si ji přináší čistou. 

• Při vstupu do budovy školy si dítě a rodič, či jiná zletilá osoba, musí umýt ruce dezinfekcí. 

• Dospělí musí mít roušku při komunikaci s učitelkou vně i uvnitř budovy školy. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách areálu školy nosit nemusí. Pokud ano – jen 

na základě svého osobního rozhodnutí.  

• Rodič je povinen se bezodkladně dostavit do školy pro dítě, bude-li vyzván učitelkou či 

vedením školy  a to z důvodu zdravotních obtíží dítěte, které byly vysledovány v průběhu 

dne. U přetrvávajících obtíží bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdravotně 

způsobilé pokračovat v denní docházce do školy (např. infekční projevy dýchacích cest bez 

teplot).    

• Každé dítě musí mít min. dvě čisté roušky v sáčku  v příruční tašce v šatně – každý den. To pro 

případ zachování hygienických pravidel při náhlých respiračních potížích (časté kýchání, 

smrkání). 

• Každé dítě bude mít v příruční tašce v šatně sáčky na odkládání použitých roušek. 

• Režim dne a provozní režim školy zůstává zachován, tak jak je popsán ve školním řádě. 

• V prostoru školy i před ní dodržujte bezpečné rozestupy 

• Po předání dítěte pedagogovi se prosím dále v budově nezdržujte. 

• Zákonní zástupci denně sledují informace o aktuálním stavu v souvislosti ve spojení 

s výskytem Covid – 19.  

 

Souhlasím se všemi vnitřními pravidly provozu školy po dobu trvání potřeby dodržování 

epidemiologických opatření a doporučení. 

 
V Praze …………………………, zákonný zástupce ……………………………………………………. 

Děkujeme za vaši spolupráci. 

MgA. Petra Solarová Prylová, řed. školy 


