
PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ VOLANICE  NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
- OD 1.9. 2021 

Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Manuálu k provozu škol  
a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covidu-19 

1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ 

• Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ. 

• Před budovou MŠ dodržujte rozestupy. 
 

2. V PROSTORÁCH MŠ 

• Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby před budovou 
neshromažďovaly. Zazvoňte, počkejte prosím venku, až si Vaše dítě učitelka vyzvedne. 

• Doprovázející osoba se bude před MŠ zdržovat pouze nezbytně nutnou dobu (předání, 
vyzvednutí dítěte). 

• Po přezutí a převlečení dítěte (před vstupem dítěte do třídy), si dítě důkladně umyje ruce 
vodou a tekutým mýdlem (20-30s).  Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte, dítě převede  
do třídy. 

• Doprovázející osoba  vstupuje do budovy školy a v době, kdy budeme na školní zahradě, tak  
vstupuje ani na školní zahradu. Vždy vyčká u dveří budovy, popř. u vrat do školní zahrady 
příchodu učitelky a dítěte. 

• Vyzvedávat dítě si budete opět stejným způsobem – zazvoníte a uč. Vám dítě převlékne   
a předá mezi hlavními dveřmi. V případě, že na dveřích bude cedule: „Jsme na zahradě“, 
zazvoňte prosím na zvonek „Zahrada“ a popojděte prosím po chodníku směrem k hasičárně, 
odkud Vás učitelka již uvidí a dítě Vám předá hlavními dveřmi 

• MŠ  doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové skupině 
osob. 

• Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty. 

• Dítě si do MŠ přinese 1 podepsanou roušku v igelitovém sáčku, kterou učitelka ponechá ve 
třídě ve skříňce. Rouška bude dítěti nasazena v příp. podezření na nákazu, popř. při 
nezbytném opuštění areálu MŠ. 

• Aktivity s dětmi budou probíhat většinou v prostoru MŠ a zahrady MŠ. . 

• Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim doporučeno 
používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou. Povinně si pedagog 
nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 19. 
 

3. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19 

• Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se 
zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným 
příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)  

• Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19. 

• V případě, že dítě jeví při příchodu do MŠ známky infekčního onemocnění a je přítomen 
zákonný zástupce, dítě nebude vpuštěno do budovy. 

• Jestliže nebude přítomen zákonný zástupce dítěte, bude bezodkladně informován o nutnosti 
vyzvednutí a odchodu dítěte ze školy, pokud toto není možné a příznaky se vyskytnou, 
okamžitě bude dítěti poskytnuta rouška a dítě bude umístěno do samostatné místnosti – 
izolováno od ostatních přítomných v MŠ Volanice / bude zabezpečen dohled dospělé osoby/ 
a současně informován zákonný zástupce  k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. 

• Dítě, popř. dospělý, u kterých přetrvávají příznaky  chronického onemocnění, včetně alergie, 
potvrdí tuto skutečnost lékař. 



• Pokud se u zaměstnance objeví příznaky infekčního onemocnění opustí školu s použitím 
roušky, co v nejkratším čase. 

• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola 
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat platná mimořádná opatření vyhlášená 
pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Mzd. 

 
       4.   DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 
škole více než poloviny předškolních dětí, kterých se povinné vzdělávání týká. Škola je 
povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. 

- viz „Distanční vzdělávání předškolních dětí“. 
 
       5.  ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

• Pokud je dítěti nařízená karanténa a škola není uzavřená, jedná se o omluvenou 
nepřítomnost, ale úhrada se platí 

• Jestliže na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd dojde k uzavření mateřské školy, stanoví ředitel 
školy výši úplaty poměrně poníženou podle omezení nebo přerušení více, jak 5 dnů a to i  
v případě , že MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
 
 
 
       6.    RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ 

• Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád, 
Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ. 
 
      7.    STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ      
      .      Podmínky provozu MŠ Volanice se mohou změnit v souvislosti se změnou 
epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR,  MŠMT, MZd.  
O případných změnách, popř. Nařízeních např. z KHS bude škola neprodleně informovat 
zákonné zástupce. 

Na základě Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke 
Covidu-19 a dle doporučení ČŠI pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve školním 
roce 2020/2021vypracovala Jana Janouchová, ředitelka MŠ Volanice 

 

 

 

Ve Volanicích dne: 1.9.2021 

 

 

 

 

 


