
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY „KLÍČEK“ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID-19 
 

Provoz mateřské školy od 1. 9. 2020 bude v normálním režimu – otevření v 6.30 hodin a 
uzavření v 16.30hodin 

 

• Příchod do mateřské školy bude umožněn vchody A i B 

• Ranní filtr (tj. kontrola zdravotního stavu dítěte s možnými příznaky) bude probíhat 
při osobním předáním dítěte přítomné učitelce a konzultací o zdravotním stavu, 
vzhledem k individuální citlivosti dětí na dezinfekční prostředky si zákonný zástupce 
vstupní dezinfekci u dítěte zajistí sám ze svých zdrojů nebo při vstupu u vchodu do 
mateřské školy je vždy k dispozici dezinfekční prostředek 

• V případě, že dítě během dne začne vykazovat některé z příznaků covid- 19, bude 
okamžitě izolováno ve sborovně školy, kde bude zajištěn nepřetržitý dozor zletilou 
osobou až do příchodu zákonných zástupců 

• V případě výskytu covidu-19 v mateřské škole bude uzavřena a karanténu podstoupí 
daná třída, ve které se dítě nacházelo, nikoli celá škola 

• Ve škole je určena zaměstnankyně, která 2x denně sleduje a vyhodnocuje situaci tzv. 
semafor na stránkách MZ - https://koronavirus.mzcr.cz/., na stránkách KHS 
Libereckého kraje 

• V případě červeného semaforu (narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos v ČR) 
bude nastavený omezený režim, který byl platný od března 2020 s danými úpravami 
(otevírací doba, ranní filtr, oddělené třídy...) Úplata za vzdělávání - pokud bude 
určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou 
nepřítomnost ve škole, úplata se hradí, pokud dojde k uzavření školy, bude úplata 
ponížena či zrušena dle délky omezení nebo přerušení provozu 

• V případě onemocnění dítěte je zákonný zástupce POVINEN informovat KHS 
Libereckého kraje 

• V případě omezení či přerušení provozu školy (červený semafor) budou na stránkách 
školy www. ms-klicek.cz odkazy na příslušné materiály pro domácí práci dětí a rodičů 

• Důležité je hlásit změnu kontaktů na zákonné zástupce – změna telefonního čísla, 
emailové adresy 


