
 
Základní škola a Mateřská škola Brandýsek, Slánská 36, 273 41 Brandýsek 

 

Dodatek č. 2. k „Školnímu řádu mateřské školy“ 

Č. j.: 204/17  

Vypracoval: Zuzana Štolbová, vedoucí učitelka  

Schválil: Mgr. Martina Čermáková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne: 25. srpna 2020 

Nabývá platnosti ode dne: 1. září 2020 

Nabývá účinnosti ode dne: 1. září 2020  

 

 
In forma ce a  záva zné p o kyn y pro  rodič e v  případ ě zho ršení  
sit uac e t ýka jíc í  s e  Co vit  - 19,  d le  záva žno sti  bud ou zavád ěny 
jedno t livé kroky.  
 

1)  Přivedení dítěte 

 po vstupu do budovy prosíme vydezinfikovat ruce 
 při pohybu v budově MŠ bude mít doprovod dítěte zakrytá ústa i nos  
 doprovázející osoby se můžou zdržovat v mateřské škole pouze po 

nezbytně nutnou dobu (předat, vyzvednout dítě); 
 do MŠ děti nebudou nosit z domova žádné hračky; 
 zákaz nosit jakékoliv vlastní potraviny, cukrovinky, nápoje do MŠ; 
 je nutné zajistit oblečení do třídy a jiné oblečení na ven (nelze dát dítěte 

pouze 1x tepláky!!!). 

Do MŠ může pouze zdravé dítě, při převzetí dítěte budeme provádět 
vstupní filtr:  

 dětem i osobám, které vstupují do budovy se bude měřit teplota; 
 po vstupu do školy si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce; 
 teprve potom budou vpuštěny do šaten. 



2) Vyzvedávání dítěte 

V poledne při vyzvedávání dětí 12,15 – 12,30 hod. 

 děti budou připraveny u vchodu k vyzvednutí. 

Odpoledne při vyzvedávání dítěte domů 14.30 – 17.00 hod. 

 v případě hezkého počasí budou děti na školní zahradě  
 v případě nepříznivého počasí doprovod použije zvonek a vyčká pokynů 

paní učitelky. 

V případě podezření na nakažení koronavirem budeme ihned kontaktovat 
rodiče a dítě bude izolováno od ostatních.  

 Zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout z mateřské školy 
dítě, u kterého se v průběhu dne objeví příznaky COVID-19.  

 

  Dne 25. 8. 2020 

 

                                                                              Mgr. Martina Čermáková 

ředitelka školy                                   

 


