
Informace pro rodiče k provozu mateřské školy od 18. 5. 2020 

 

• Provoz MŠ od 6:00 do 16:30 hodin. 

• Do mateřské školy nebudou přijímány děti, které jeví známky nachlazení 

a infekce – teplota, rýma, kašel…Pokud má dítě alergickou rýmu, prosíme 

o potvrzení od lékaře (v záznamech ji nemá téměř žádné dítě uvedenu) 

• Pokud je to možné, dítě do MŠ vodí a vyzvedává 1 dospělá osoba – 

zamezíme tím zvýšenému pohybu dospělých po budově MŠ než je 

nezbytně nutné. 

• Příchod do MŠ bude umožněn pouze od 6:00 do 8:00 hodin. 

• Vyzvedávání dětí bude umožněno v čase od 11:45 do 12:15 hodin a od 

14:30 do 16:30 hodin. 

• Při příchodu do budovy použijte prosím dezinfekci na ruce, která bude 

umístěna v jednotlivých vstupech do mateřské školy (u schodiště). 

Vstupujte pouze se zakrytím dýchacích cest – rouška, šátek aj.  

• V budově a přilehlých prostorách mateřské školy se zdržujte co nejkratší 

dobu a udržujte odstup. 

• Děti budete vodit do jejich třídy a vyzvedávat opět v jejich třídě                

(v odpoledních hodinách za příznivého počasí na školní zahradě – sledujte 

prosím cedulky na vstupních dveřích, protože na zahradě všechny třídy 

najednou nebudou) – kolektivy se nebudou spojovat. 

• Děti v areálu mateřské školy nepotřebují roušky. Prosíme rodiče dětí ze 

třídy motýlků, berušek a kytiček, aby je aspoň jednou rouškou vybavili. Při 

doporučeném zvýšeném pobytu dětí venku a zajištění nespojování tříd, 

nejsme schopni zajistit pobyt všech dětí na školní zahradě. Budeme proto 

chodit do lesa, na hřiště a na cestu bude rouška nezbytná. 

• V 1. den docházky dítěte do mateřské školy je povinností zákonných 

zástupců předat podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (viz příloha) 

• Dítě musí mít v 1. den docházky přihlášenou stravu, bez přihlášené 

stravy nelze dítě převzít. Stravu prosím nahlaste nejpozději do úterý 

12. 5. 2020 na tel. 387997373 vedoucímu stravovny. 

• Při známkách onemocnění bude dítě izolováno od kolektivu a okamžitě 

předáno do domácí péče – prosím, zvažte nutnost docházky  Vašeho dítěte 

do MŠ. 

 

 

 


