
Informace pro rodiče dětí, které nastoupí do telefonické domluvě 
do mateřské školy. 

Podmínky pro nástup dítěte do MŠ: 
 
 Provoz školy bude zahájen 25. 5. 2020 a to zatím pouze v omezeném provozu 4 tříd.  
        Děti ze 2. třídy – Motýlci, budou rozděleny (vždy do stejné třídy). 
 Dítě přivádí a odvádí do mateřské školy pouze jedna dospělá osoba. 
 Provozní doba VŠECH TŘÍD je stanovena od 7.00 hodin do 16,00 hodin – tzn. –  
         děti se nebudou scházet v jedné třídě, ale přicházejí přímo do své kmenové. Odpoledne 
         si je vyzvedávají tamtéž. 
 Zákonní zástupci předají učitelce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Bez tohoto dokumentu  
        nebude dítě PŘIJATO (odkaz na čestné prohlášení je dole). 
 Zákonní zástupci dětí s alergií (senná rýma, pyl, atd.) zajistí POTVRZENÍ od odborného 
        lékaře – alergologa (druh alergie, období výskytu alergie). 
 Při vstupu do MŠ děti i zákonní zástupci MUSÍ POUŽÍT dezinfekci rukou, která bude 
        pro příchozí venku u ředitelny a v šatnách tříd. 
 Zákonní zástupci se pohybují vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu 
        V šatně je vždy pouze jeden rodič s dítětem nebo dětmi (sourozenci), ostatní čekají  
        venku a dodržují 2 mety rozestupy. 
 Rodič odnáší dítěti roušku, se kterou přišlo do MŠ, a současně zajistí, aby dítě mělo v 
        uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou 
        nákazu. 
 Z epidemiologických důvodů je ZAKÁZÁNO vnášet osobní hračky (plyšáci, pleny atd.). 
 Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské  
        Školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně  
        měřit dítěti teplotu. 
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
        COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 
        akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ do školy vstoupit. 
 
Hygienická opatření školy. 
 K dispozici jsou dávkovače dezinfekce Anti Covid při vstupu v šatně, a dále v umývárnách 
       dětí ve formě mýdlového gelu. 
 Děti budou po celou dobu pobytu ve stejné skupině. 
 K pobytu venku bude využíván pouze areál školní zahrady, a to i v odpoledních 
        hodinách. Děti budou mít vyčleněné prostory pro danou skupinu – třídu. Rodič přebere 
       dítě a co nejrychleji opouští areál MŠ. Pro převzetí věcí v šatně platí pravidlo 1 rodič  
       a dítě, ostatní s rozestupy venku. 
 K utírání po mytí budou děti používat jednorázové papírové utěrky. 
 Bude prováděno častější intenzivní větrání tříd (cca 5 minut každou hodinu) 
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 
        prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice atd., a vždy po 
        ukončení provozu nebo před zahájením provozu 
 Stravování bude zajištěno v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek (rouška,  
        rukavice). Děti se samy neobsluhují.  
 


