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Pokyny ředitelky školy k provozu KMŠ sv. Klimenta  
 
Tyto pokyny stanovují provozní podmínky školy od 14. 9. 2020 vzhledem ke COVID – 19. 

 

Tento dokument je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT  - Provoz škol 

a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci v souvislosti s COVID – 

19.  

 

 

1. Všeobecná epidemiologická opatření  

 

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat obecně 

známým příznakům COVID – 19 – tj.: zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné 

příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které vykazují uvedené příznaky, nebudou do KMŠ sv. 

Klimenta přijaty. V případě alergického kašle či alergické rýmy, doloží tyto alergie dítěte zákonný 

zástupce potvrzením lékaře.  

V případě, že se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID – 19 během dne, bude dítě umístěno do 

separace a bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce dítěte a bude vyzván, aby si dítě ze školy 

odvedl. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice.  

Po návratu dítěte do KMŠ sv. Klimenta bude vyžadováno čestné prohlášení, že je dítě zdravé.  

 

2. Pobyt dítěte a dospělých v KMŠ sv. Klimenta 

 

Denně probíhá tzv. ranní filtr: měření teploty a následuje mytí rukou před vstupem k ostatním dětem 

a dospělým.  Dezinfekce rukou probíhá u dětí, které na dezinfekci nemají alergii.  

S ohledem na současnou situaci neprobíhá v KMŠ ústní hygiena formou čištění zubů.  

Dítě do prostor KMŠ sv. Klimenta doprovází pouze jedna dospělá osoba. V době, kdy platí 

mimořádná opatření, pohybuje se doprovod dítěte ve společných prostorách školy v roušce. Zdržuje se 

v šatně pouze po nezbytně nutnou dobu.  

Doprovázející dospělí dbají rozestupů, pokud se v budově setkávají s dalšími doprovázejícími.  

Dezinfekce je umístěna u obou tříd hned u vchodu.  

 

V Praze, dne 7. 9. 2020 

 

 Mgr. Marie Kováčová, ředitelka školy  
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