
Důležité informace k otevření  MŠ – od 18.5.2020  

 Provozní doba MŠ zůstává stejná ( 6.00-16.00) 

 !!!POZOR!!! 

 Zákonný zástupce má povinnost podepsat před nástupem do školky čestné prohlášení a 

seznámení s rizikovými faktory (viz.příloha). 

 Před znovuotevřením školky bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce využívaných 

prostor. Po celou dobu docházky se bude dbát na zvýšenou dezinfekci ploch (s důrazem 

na místa dotyku rukou). Šatna se bude uklízet (dezinfikovat) několikrát denně. 

 Děti a doprovod vstupují do areálu školky a dodržují rozestupy při příchodu ke dveřím 

školky nejméně 2m od ostatních. Při vstupu bude dětem změřena teplota. Pokud dítěti 

naměříme teplotu, zpozorujeme příznaky virového infekčního onemocnění (kašel, 

dušnost, …), tak si dítě bude muset odvést doprovod zpět domů. Pokud nepřivedl dítě 

zákonný zástupce, tak ho kontaktujeme. Vstup do budovy školky (šatny) je umožněn 

pouze doprovodu dítěte. Děti budou převáděny do tříd zaměstnancem MŠ. Vstup do 

třídy je nyní rodičům (doprovodu) zakázán. Nedoporučuje se, aby děti do školky 

doprovázeli prarodiče.  

 Při příchodu do školky bude mít dítě a jeho doprovod na ústech roušku. Ve školce již dítě 

roušku mít nemusí. Ponechá ji tedy v sáčku v šatně.  

 Po přezutí (převlečení) a příchodu do třídy si děti umyjí a vydezinfikují ruce. To samé 

učiní po každém vzdělávacím bloku. Vždy za dohledu a pomoci pedagoga.  

 Aktivity budou organizované tak, abychom mohli být s dětmi venku (na zahradě MŠ). Při 

pobytu venku můžeme používat pouze areál MŠ. Třídy dětí se budou pohybovat 

odděleně (jak v hernách, tak na zahradě a v jídelně). 

 Děti si můžete vyzvedávat jako obvykle. Dbejte na dostatečnou vzdálenost 2m od 

ostatních dětí a rodičů (doprovodu). U vstupu do šaten bude dezinfekce. Rodiče 

(doprovod) si vždy vydezinfikují ruce. Dítě bude při vyzvedávání opět dovedeno do šatny. 

Zákonný zástupce (doprovod) si nepůjde pro dítě do třídy!!!  

                                                                                                                   Mgr. Adéla Paříková  

 

 

 

 


