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OPATŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020 
 
Vážení rodiče,  
Mateřská škola bude v provozu od 25.5.  
Vzhledem k situaci COVID dochází ke změně provozních podmínek, o kterých Vás informujeme níže.  
Škola bude ošetřena virucidním přípravkem – účinnost 28 dní. 
Provoz bude probíhat ve staré budově. Přihlášené děti budou rozděleny do 2 skupin, které se v průběhu 
nebudou měnit. 
Abychom mohli dodržet všechna doporučení, bude nutné dodržet následující pravidla: 

- 1. den odevzdat čestné prohlášení, které máte v příloze. Pokud ho dítě nebude mít, nemůžeme 
ho vpustit do školy. Chci Vás požádat, abyste do něj připsali případné zdravotní problémy (alergie, 
astma, apod.), které by se mohly jevit jako příznak COVID-19. 

- Doprovod musí dítě přivést do školy do 8 hodin, provozní doba školy bude od 6:30 hod do 15:30 
hod. 

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

- Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 
- Každému dítěti bude před vstupem změřena teplota. Při zvýšené teplotě nebude umožněn vstup. 
- Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ. 
- Doprovodu dětí nebude umožněn vstup do budovy. Zaměstnanec MŠ si jej převezme u vchodu. 

Může tedy dojít k časovému zdržení. 
- Do mateřské školy je zakázáno vnášet jakékoli soukromé hračky, děti si z domova nesmí přinést 

žádné věci kromě oblečení a pyžamka.  Připravte dětem vhodné oblečení a obutí, pobyt venku 
pouze na školní zahradě bude probíhat v co největší míře. 

- Náhradní oblečení a oblečení na zahradu dětem vložte do omyvatelných sáčků a označte jménem 
dítěte. Děti voďte v takovém oblečení, ve kterém zůstanou během dne ve třídě. 

- V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě 
vyzvednout. 

- Děti a učitelky roušky nosit v prostorách školy nemusí, ale dětem do skříňky roušku připravte, může 
nastat mimořádné opatření. 

 
Jsem si vědoma, že informací a pravidel je mnoho, ale je nutné je dodržovat. 
 
Na stránkách školy v sekci dokumenty je manuál MŠMT, kde najdete potřebné informace. 
 
Vzhledem k vývoji situace v ČR COVID – 19, je možné, že v průběhu bude docházet ke změnám. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
Přeji Vám pevné zdraví a veselou mysl. 
 
Kateřina Kuntová 

 
 
 
 

 
 
           
 


