
 

 

 

 

 

 

Organizace a změny v provozu školky od 25. 5. 2020  
 

Vážení rodiče, 

 

mateřská škola se po projednání se zřizovatelem znovu otevře od 25. května. Provoz bude splňovat pokyny, které 

vydalo MŠMT. Pro zbytek roku jsme si stanovili tyto priority:  

1. zajištění bezpečného a hygienického prostředí pro žáky i zaměstnance, zamezení výskytu Co-Vid ve školce   

2. obnovení osobních vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školky   

3. posílená psychologická podpora dětí ze strany pedagogů   

 

Provoz bude v mnohém stejný jako před uzavřením (stejné třídy) – školek se netýká omezení na 15 osob ve skupině. 

V provozu bude také jídelna.   

Do školky může vstoupit pouze dítě, které je zdravé a nevykazuje příznaky infekčního virového onemocnění (zvýšená 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Ukáže-li se v průběhu dne, že 

dítě tyto příznaky vykazuje, budete ihned telefonicky kontaktování a je nutné si dítě vyzvednout.  

Před prvním vstupem do školky bude potřeba odevzdat vyplněné tiskopisy Seznámení s vymezením rizikových skupin 

a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tyto dokumenty (oba na jedné straně A4) 

jsou k dispozici na webových stránkách a budou také k dispozici v šatně školky.  

 

Změny:  

Provoz školky bude od 6:30 do 16:00 – žádáme rodiče, aby tyto časy respektovali.  

Rodiče i děti si před vstupem do budovy MŠ provedou dezinfekci rukou.    

Rodiče nebudou vstupovat do tříd, dítě předají pověřenému pracovníkovi školky v šatnách.   

Bude omezen počet lidí v šatnách – žádáme ostatní rodiče, aby vždy počkali před školkou, dodržovali rozestupy a 

respektovali pokyny pověřeného pracovníka.  

Doprovázející osoby vstupují do školky v roušce.  

Děti ani pedagogičtí pracovníci v prostorách školky roušky nosit nemusí.  

Z hygienických důvodů nebude probíhat čištění zubů.  

Děti si do školky nebudou nosit svoje hračky (plyšáky).  

Děti si nebudou sami nabírat jídlo a pití.  

Po celou dobu provozu budou třídy oddělené a nebudou se setkávat.  

 

Další opatření:  

Běžné mýdlo jsme nahradili antibakteriálním, k dispozici je také desinfekce.  

Budeme dbát na časté mytí rukou.  

Ve zvýšené míře budeme povrchy, hračky, kliky a prostory desinfikovat.  

Budeme často větrat.  

Budeme ve zvýšené míře organizovat aktivity na zahrádce MŠ.  

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.  

Těšíme se velmi na setkání!  

Michala Kozáková 

Jakub Vaštík  


