
Vážení rodiče, 
 
pokud nedojde k žádné změně, naše škola zahájí od 1. 6. 2020 provoz mateřské 
školy. 
 
Přihlášení 
 
Přihlášení dítěte je možné nejpozději do 22. 5. 2020 do 19.00 hod. zasláním            
e-mailové zprávy na adresu habrmanovad@centrum.cz. 
 
 
Vzhledem k omezením budou mít přednost děti zaměstnaných rodičů a 
předškoláci. 
 
 
První vstup: 
 

 při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce vyplněné a podepsané  
Čestné prohlášení  

 
Příchod  k mateřské škole a pohyb před školou:  
 

 před školou dodržovat odstupy 2 metry 

 pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí 
úst a nosu 

 minimalizovat velké shromáždění osob před školou 

 do areálu školy (zahrada, šatna) vstupuje pouze jeden zákonný zástupce + 
dítě (děti) 
 

 
V prostorách školy: 
 

 pokud se doprovázející osoba  bude pohybovat v prostorách školy, tak jen po 
dobu nezbytně nutnou a v roušce 

 dítě smí doprovázet pouze jedna osoba 

 před vstupem do šatny je každý povinen použít dezinfekci na ruce – bude 
umístěna u vchodu do šatny  

 v šatně se mohou potkat pouze dvě děti + zákonný zástupce, ostatní vyčkají 
venku 

 aktivity dětí, pokud to počasí umožní, budou probíhat na školní zahradě -
doporučujeme vhodné oblečení dle počasí 

 toalety jsou vybavené pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými  
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou 

 úklid  a dezinfekce toalet probíhá minimálně 2x denně 

 v prostorách MŠ se bude často větrat (minimálně 1x za hodinu 5 min.) 

 denně  proběhne čištění všech místností,  ve kterých se děti i pedagogové 
budou pohybovat 

 dezinfekce povrchů a předmětů bude prováděna několikrát za den 
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Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách  školy nosit 
nemusí. 

 
 

Ve třídě: 
 

 zákonný zástupce předává dítě pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní 
informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění. 

 

 neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt 
ruce vodou a tekutým mýdlem za dozoru pedagogického pracovníka 
 

 pokud dítě jeví příznak infekce (rýma, kašel...) nesmí vstoupit do školy 
 

 u dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je 
dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev 
rýmy a kašle alergického původu 

  

 děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky z domova (plyšáky, auta, panenky, knihy 
apod.). 

 
 
Při podezření na možné příznaky  COVID -19 :  
 

 při sebemenším náznaku kašle, rýmy, teploty bude zákonný zástupce ihned 
telefonicky informován, poté je povinen své dítě okamžitě vyzvednout z MŠ – 
kontrola tel. čísel, aktualizace 

 
 
Školní stravování: 
 

 bude zajištěno teplé hlavní jídlo 

 manipulaci s příbory a potravinami, včetně nápojů, ovoce a zeleniny, budou 
provádět zaměstnanci školy dle vydané metodiky 

 
 
Vážení rodiče, 
 
respektujte, prosím, tato pravidla. Jejich dodržováním chráníte nejen své děti, 
ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pracovníky školy. 
 
Děkuji Vám za pochopení a přeji nám všem, ať jsme zdraví a znovu se vše vrátí 
do režimu, na který jsme zvyklí. 
Těšíme se na Vás. 
                                                                                         Dagmar Habrmanová 
 


