
Vážení rodiče, 

zasílám vám informace k otevření MŠ dle manuálu, který vydalo MŠMT. Školku otevřeme 

od 1. 6. 2020 v režimu od 6.30 do 15.30 h. 

 

1. Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/20: 

 Provoz se i nadále bude řídit standartními pravidly podle právních předpisů, zejména 

podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

 Při příchodu k budově školy dodržujte obecná pravidla chování dle krizových opatření 

(rozestupy, zakrytí úst a nosu).  Pedagogický pracovník od vás převezme dítě před budovou 

školy, změří mu teplotu, desinfikuje ruce a odvede do MŠ. V případě zvýšené teploty nad 37 

°C a s příznaky infekce dýchacích cest nebude dítě přijato do MŠ. Při odchodu budou platit 

stejné podmínky. Rodiče do budovy nebudou vpuštěni (pouze v nejnutnějších případech). 

 Děti a pedagogičtí zaměstnanci v prostorách mateřské školy nemusí nosit roušky. Dle 

doporučení MŠMT budeme s dětmi trávit více času na školním dvoře, proto jim s sebou dejte 

odpovídající oblečení, včetně náhradního.   

 Před nástupem dítěte do školky je zákonný zástupce povinen vyplnit „Čestné 

prohlášení“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a, že se nejedná o 

osobu s rizikovými faktory. 

 Aby nedocházelo ke kontaktu se žáky ZŠ, budou děti mateřské školy využívat pouze 

prostory v přízemí, které jsou omezeny kapacitou. Zvažte, prosím, zda je přítomnost vašeho 

dítěte ve školce opravdu nezbytná. 

 Velmi rády bychom vyšly vstříc pracujícím rodičům i o letních prázdninách. 

Školka by byla uzavřena pouze tři týdny a to v termínu od 27. 7. do 14. 8. 2020. Napište 

nám, zda o tuto službu máte zájem. 

Hygienické zabezpečení v MŠ 

 Při příchodu do školy si všichni vydesinfikují ruce (u vchodu bude stojan). 

 Po každé činnosti si děti umyjí a desinfikují ruce.  

 Na toaletách budou dávkovače s mýdlem a desinfekcí, jednorázové ručníky.  

 Úklid a desinfekce místností, povrchů a toalet se bude provádět několikrát během dne. 

 Při osobní hygieně dětí a při výdeji jídla budou zaměstnanci používat jednorázové 

rukavice. 

 Pokud dítě bude vykazovat příznaky COVID-19, bude umístěno do samostatné 

místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce a spádová hygienická stanice.  

 Hračky budou ve školce každý den desinfikovány, proto vás žádáme, nenoste do 

školky vlastní hračky. 
 



Provoz školní jídelny bude ve standartním režimu. 

Pravidla pro poskytování školního stravování: 

 před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce (mýdlo, desinfekce), 

 pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, 

 děti se samy nebudou obsluhovat, vše zabezpečí personál školní kuchyně, 

 při přípravě a výdeji jídel bude kladen velký důraz na hygienu (jednorázové rukavice, 

častější mytí a desinfekce rukou). 

 

V případě dotazů kontaktujte p. učitelky z MŠ nebo p. Adamcovou (607652053). 

 

S pozdravem 

zástupce ředitele 

Mgr. Ing. Hana Adamcová      


