
 

Základní informace k provozu mateřské školy 
do konce školního roku 2019/2020 

 

1. Provoz MŠ bude zahájen 25. 5. 2020, bez časového omezení, tj. 6:30 – 16:00. 

2. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy MŠ.  

3. Předávání děti bude zajištěno následovně: 

• PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ 6:30 – 8:00 u vchodů do MŠ (od parkoviště, ze zahrady) 

pedagogickému pracovníkovi, či pověřené osobě. 

Prosíme o nahlášení docházky, jak jste zvyklí (po obědě, celý den). 

• VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

o PO OBĚDĚ – 12: 30: Pedagogický pracovník či pověřená osoba převede děti 

zpět ke vchodům, kde si děti vyzvednete. V případě nutnosti vyzvednutí 

v jiném čase, kontaktujte učitelky přes mobilní telefon formou SMS. 

o PO SVAČINCE OD 14:45 DO 16:00: Vyzvedávejte děti od daného času. Za 

příznivého počasí vyzvedávejte děti u branek zahrady MŠ. Případně zazvoňte 

na zvonky a vyčkejte venku na své děti.  

4. Omlouvání dětí – v případě nepřítomnosti přihlášeného dítěte kontaktujte učitele 

formou SMS, či přes EduPage do 8:00 hodin. Při návratu do MŠ bude nutné předložit 

opět čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.   

5. Nástup dítěte do mateřské školy je podmíněn předloženým a podepsaným 

ČESTNÝM PROHLÁŠENÍM o zdravotním stavu dítěte a rizikových faktorech 

vztahujících se na dítě samotné, případně osoby žijící s dítětem ve společné 

domácnosti. 

6. Vykazuje-li dítě příznaky onemocnění, zejména infekci dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat příznakům COVID - 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti  

a čichu, jiné příznaky) NESMÍ DO BUDOVY ŠKOLY VSTOUPIT!   

7. Vzdělávání dětí v MŠ – bude v maximální možné míře (dle aktuálního počasí) 

přesunuto a organizováno na zahradě mateřské školy. Prosíme rodiče, aby zajistili 

svým dětem dostatečné množství oblečení a počítali s celodenním pobytem dětí 

venku. 

8. Prostory MŠ budou pravidelně větrány (minim. 1x/za hod. po dobu 5 min). Čištění 

všech místností bude probíhat nejméně 1x denně, dezinfekce povrchů a zařízení 

(kliky dveří, spínače světel, didaktické pomůcky a hračky) několikrát denně. 

9. Hygienické opatření v MŠ – pod dohledem pedagogických pracovníků si děti budou 

pravidelně a důkladně umývat ruce mýdlem, po dobu 20 – 30 sekund. Na umývárnách 

a v dalších prostorech školky jsou k dispozici dezinfekce, dávkovače mýdla  

a jednorázové papírové ručníky. 

10. Každé dítě bude nosit své věci v batůžku (náhradní oblečení, pokrývku hlavy  

a vhodnou obuv). Usnadníme se tak předávání a vyzvedávaní dětí. 



 

11. Žádáme rodiče, aby dětem nedávali do MŠ žádné hračky a jiné předměty z domova. 

Akceptovatelné nejsou ani věci, které přicházejí do kontaktu s obličejem a ústy 

(balzámy na rty, krémy,…). Totéž se týká zákazu nošení sladkostí, vlastního pití  

a stravy. 

12. Prosím OMEZTE SHLUKOVÁNÍ před budovou MŠ a v prostorách MŠ. 

 

 

V Kašavě dne 22. 5. 2020 

 

Zpracovala: Petra Bořutová, vedoucí učitelka MŠ 


