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Č. j. 72/2020 
 
INFORMACE PRO DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL V MŠ A ZŠ VEDROVICE 
 
 
Tyto informace upravují zásady dodržování hygienických pravidel po celou dobu pobytu dětí 
v MŠ. Slouží na ochranu zdraví zaměstnanců, dětí a žáků. Všichni zaměstnanci jsou povinni se 
těmito informacemi řídit. 
 

- Při přijímání dítěte nebo žáka (dále jen dítěte) do školy je pedagog nebo osoba, která 
je v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, tedy k MŠ a ZŠ Vedrovice a je 
ředitelkou nebo pedagogem pověřena, povinna provést screening dítěte za účelem 
zjištění aktuálního zdravotního stavu dítěte. 

 
        

- Dítěti bude v ranním filtru změřena pedagogem teplota bezkontaktním teploměrem, 
pokud bude dítěti naměřena teplota 37 °C a výše, dítě (žák) nebude do školy 
v patřičný den přijato.  
 

- Kontrola teploty bude prováděna i namátkově během dne v MŠ. V případě 
zdravotních obtíží bude dítě umístněné do samostatné místnosti a bude ihned 
telefonicky informován zákonný zástupce, který je povinen vyzvednout dítěte 
v nejbližší době. 

 
- Rodič v průběhu celého dne nevstupuje do šatny, pouze dítě doprovodí do vyznačené 

zóny, kde bude proveden ranní filtr (tělesná teplota, kašel, rýma či dýchací obtíže). 
 

- Dítě se musí převléct samo. V případě, že sebeobsluhu samostatně nezvládá, 
dopomáhá mu pedagog. Další příchozí vyčká na vyzvání pedagoga pro vstup do 
vnitřních prostor MŠ.  Poté může pokračovat v přijímání dalších dětí. 

 
- Scházení děti je stanoveno do 8:00 hodin. Pokud se dostavíte později Vaše dítě již 

z organizačních důvodů nebude do MŠ přijato. 
 

- Rodič je povinen první den při příchodu dítěte do MŠ odevzdat učiteli formulář o  
 „ NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEFČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ formulář je 
k vytištění na stránkách https://www.zsvedrovice.cz/wp-
content/uploads/2020/04/Informace-pro-rodiče-znovuotevřen%C3%AD-MŠ.pdf   
poslední stránka v dokumentu 
 

- Po příchodu dítěte to školy zajistí pedagog umytí rukou dítěte desinfekčním 
přípravkem. Pedagog nebo osoba pověřená v průběhu dne dbá zvýšené hygieny 
rukou dítěte. Po použití WC musí pedagog zajistit důkladné umytí rukou dítěte.  

- Doprovod dětí vstupuje do MŠ jednotlivě, zabraňuje shlukování a čekají ve 
vyznačených zónách. V žádném případě si nepodávají dveře, na zvonek zvoní až MŠ 
opustí  



Mateřská škola a Základní škola Vedrovice 
okres Znojmo, příspěvková organizace 

Vedrovice 325, 671 75 Vedrovice, web: www.zsvedrovice.cz 
tel.: 603 176 006, e-mail: reditelka@zsvedrovice.cz 

 

 

předešlý doprovod dítěte. 
 
 

- Každé dítě si do MŠ donese svoji vlastní láhev (dobře uzavíratelná) na láhvi bude 
značka, kterou dítě užívá v MŠ. 
 

- Rouška v mateřské škole není již povinná. V případě, že rodič bude trvat na roušce, 
zabezpečí dítěti dostatečné množství. Čisté roušky budou uloženy v uzavíratelném 
sáčku. Použité roušky si dítě ukládá samo opět do uzavíratelného sáčku. Roušky 
budou uloženy v osobní skřínce dítěte. 
 

- Z hygienického důvodu je přísný zákaz nošení hraček či plyšáků do budovy (areálu) 
mateřské školy. 

 
 
 
 
       Mgr. Hana Vančurová, ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 


