
                     Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 

                            se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov  

 

 

Strana 1  

 

 

Opatření ředitelky školy č. j.  ZŠMŠ 1/2021/ OP-13 

 

 

S účinností od 10. 5. 2021 

 

 

Návrat dětí do mateřských škol od 10. 5. 2021 
 

Opatření vychází z mimořádného opatření MZ, které s platností od 10. 5. 2021 povoluje 

osobní přítomnost všech dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole. 

Opatření ředitelky školy je pro děti, pedagogy, ostatní zaměstnance školy, zákonné zástupce a 

návštěvníky školy závazným dokumentem. 

Opatření se týká opětovného zahájení provozu mateřských škol. 

O všech opatřeních budou zákonní zástupci, zaměstnanci školy a veřejnost včas informováni 

prostřednictvím webu školy. 

 

1. Osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání bude probíhat bez povinnosti 

testování, zaměstnanci se testují vždy v pondělí. 

2. Vstup třetí osoby do budovy mateřské školy je umožněn pouze v nezbytných 

případech. 

3. Doprovázející osoba předá dítě u vchodu osobě pověřené dohledem. 

4. Vstup je povolen pouze dítěti bez příznaků infekčního onemocnění. 

5. Povinnost dezinfekce rukou po vstupu do budovy mateřské školy. 

6. Povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem všem zaměstnancům, cizím osobám, které 

vstupují pouze v neodkladné záležitosti a po nezbytně dlouhou dobu. 

7. Děti si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20-30 sekund umyjí ruce 

teplou vodu a mýdlem v dávkovači a ruce vysuší. 

8. Pravidelné mytí rukou, dodržování zásad osobní hygieny v průběhu dne. 

9. V případě zjištění příznaků onemocnění v průběhu dne bude dítě umístěno do izolace 

s osobou pověřenou dohledem a bezprostředně bude informován zákonný zástupce. 

Zákonný zástupce je povinen v nejkratší možné době vyzvednout dítě a urychleně 

opustit budovu mateřské školy. 

10. Povinnost zákonného zástupce oznamovat změny v osobních údajích, nová tel. čísla 

a emailové adresy. 

11. Důsledné dodržování všech pokynů pedagogů nebo osob pověřených dohledem. 
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12. Vycházky, pobyt na zahradě, akce se budou realizovat po jednotlivých třídách. 

13. Sportovní činnosti se mohou realizovat ve vnitřních i vnějších prostorech. 

14. Hromadný příchod a odchod do budovy bude organizován jednotlivě po třídách. 

15. Důsledné dodržování všech pokynů pedagogů nebo osob pověřených dohledem. 

16. V případě nařízení distanční výuky je tato výuka pro děti s povinným předškolním 

vzděláváním povinné a zároveň je povinná i omluva případné neúčasti v distanční 

výuce. 

17. U vstupu do mateřské školy a na chodbách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci 

rukou v nádobách s dávkovačem. 

18. V každém sociálním zařízení jsou mýdla v dávkovači a jednorázové utěrky, děti 

mohou používat také textilní ručníky. 

 

 

 

 

V Litvínově dne 6. 5. 2021 

 

 

Mgr. Hana Kašková 

ředitelka školy 


