
Informace a pravidla pro docházku do MŠ od 1. 7. do 31. 7. 2020 

Provozní doba 6.15 – 16.15 hod. 

Vážení rodiče, prosíme Vás o ohleduplnost a vstřícnost. My chráníme Vaše děti, Vy chráníte nás. 

Přispějme všichni k pohodě a dobré náladě. 

Důležitá upozornění: 

Docházka do MŠ je možná pouze v případě, že nejpozději 1. 7. 2020 při příchodu do MŠ bude 

u nově nastupujících dětí odevzdán originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, rýma apod.). 

Datum podpisu čestného prohlášení nesmí být starší než 3 dny. (Tedy maximálně 29. 6. 2020. 

Možno vyplnit při nástupu do MŠ.) Netýká se dětí, které již čestné prohlášení odevzdaly. 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, rýma nebo jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do MŠ vstoupit.  

 

Pokud bude dítě v průběhu pobytu v MŠ vykazovat některé z příznaků infekce dýchacích cest, které 

by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), školka dítě neprodleně izoluje, kontaktuje 

zákonného zástupce a spádovou hygienickou stanici. 

V případě alergie rodiče přinesou potvrzení od lékaře. 

Pokyny k zajištění hygieny a bezpečnosti: 

1. Organizační změna – v provozu pouze žlutá třída (1. patro) 

2. Příchod do školky bude možný pouze od 6.15 do 8.00. Pozdější příchod nebude 

umožněn.  

3. Odchod od 12.15 do 12.45, nebo od 14.30 do 16.15. 

4. Vstup do budovy bude umožněn pouze jedné osobě doprovázející dítě a to pouze na 

dobu nezbytně nutnou. Doprovázející osoba musí mít ochranou roušku. 

5. Před vstupem do třídy zaměstnanec MŠ dítěti změří teplotu bezkontaktním teploměrem. 

Pokud bude mít dítě teplotu 37,1℃ a vyšší, nebude mu umožněno do třídy vstoupit. 

6. Po vstupu do třídy si dítě okamžitě umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou 

a antibakteriálním mýdlem). 

7. Je zakázáno vnášet osobní hračky dětí. 

8. Děti a zaměstnanci školy nemusí v prostorách MŠ nosit roušky. 

9. Ve třídě je tekuté antibakteriální mýdlo v dávkovači a papírové ručníky.  

10. Pro pobyt venku bude používána školní zahrada. 

11. V MŠ bude probíhat častá dezinfekce všech povrchů. 

12. Nedoporučujeme, aby děti přiváděly a odváděly osoby starší 65 let. 

13. Nadále platí zákaz vstupu cizím osobám. 

 
 

29. 6. 2020 Mgr. Eva Šimečková 
 ředitelka školy 


