
Podmínky provozu MŠ s účinností od 25. 5. 2020 v období do konce roku 

2019/2020 

Při prvním příchodu do MŠ přineste 

 Podepsané Čestné prohlášení – je ke stažení na webových stránkách školy v sekci 

Dokumenty. 

 4 sterilní roušky uložené v podepsaném uzavíratelném sáčku pro případ pohybu ve 

společných prostorách, kde je možný pohyb osob z jiných skupin, v případě náhlého výskytu 

příznaků virového infekčního onemocnění aj. 

 1 podepsaný uzavíratelný sáček na použité roušky. 

Příchod do MŠ 

 Dítě přichází do MŠ v doprovodu jedné osoby výhradně hlavním vchodem do MŠ. 

 Při cestě do školky se na dítě i doprovod vztahují obecná pravidla (zakrytí dýchacích cest 

rouškou). 

 Před školkou jsou dodržovány rozestupy 2 m – k orientaci poslouží značky na chodníku 

 Do budovy vstupovat jednotlivě po řádné dezinfekci rukou a s rouškou zakrývající dýchací 

cesty. 

 Při vstupu do budovy bude všem vstupujícím osobám pracovníkem školky měřena teplota. 

 Rodiče se v prostoru šatny MŠ budou pohybovat s rouškou zakrývající dýchací cesty a pouze 

po dobu nezbytně nutnou k předání dítěte pedagogické pracovnici. 

 Roušku, se kterou dítě přišlo do školky, odloží do sáčku na použité roušky. 

 Příchod do MŠ nejpozději do 7.45 hodin. 

Vyzvedávání z MŠ 

 Při vyzvedávání dítěte z MŠ platí stejná hygienická opatření jako při příchodu (dezinfekce, 

rouška, měření teploty, rozestupy). 

 Denně rodiče odnesou použité roušky a v závislosti na jejich počtu doplní následujícího dne 

ráno čisté). 

 Při pobytu na zahradě počká zákonný zastupce na vyhrazeném místě, kde mu bude dítě 

předáno. 

Stravování 

 Stravování bude zajištěno  v běžné podobě při  dodržení hygienických pravidel stanovených 

v dokumentu MŠMT  Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. 

Organizace předškolního vzdělávání 

 Předškolní vzdělávání bude organizováno v dětských skupinách v počtu maximálně 15 dětí. 

 Skupiny budou neměnné a po celou dobu odděleny v budově i při pobytu venku. 

 Pobyt venku bude realizován pouze v zahradě MŠ. 

 Denně bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd i společných prostor. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v učebnách nosit nemusí. 

Úplata za školské služby 

 Platby za stravné a školné budeme přijímat pouze bezkontaktně inkasem z účtu nebo 

převodním příkazem na účet školy. Pokladna pro hotovostní platby bude uzavřena. 



 Poplatek za školné bude inkasován až za měsíc červen. 

 


