
INFORMACE

  Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

Při  cestě  do  školy  a  ze  školy  se  na  děti  a  doprovod  vztahují  obecná  pravidla  chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 
 

  Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

 MŠ zajistí organizaci pohybu osob před školou.
 Pro všechny osoby nacházející  se před budovou školy platí povinnost zakrytí  úst a

nosu.2 
 U  vchodu  budeme  provádět  ranní  filtr  (měření  teploty,  vizuální  kontrola  rýmy  a

celkového  stavu  dítěte,  rodič  vyplní  prohlášení  o  ukončení  ošetřovného  a  čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).

 Přijímat budeme pouze zcela zdravé děti bez známek onemocnění.
 Do šatny budeme pouštět pouze 2 děti s doprovodem. S ohledem na ostatní se v šatně

zdržujte pouze nezbytně krátkou dobu. 
 Do tříd je zákaz vstupu.
 Do třídy dítě roušku mít nemusí. Po příchodu do třídy si dítě půjde umýt ruce (mytí po

dobu 20-30 sekund). Zajistí personál.
 Na všechny zákonné zástupce máme telefonické spojení. Při podezření na onemocnění

dítě  izolujeme  do  zasedací  místnosti  v budově  č.  p.  520  a  vyzveme  zákonného
zástupce k neprodlenému převzetí dítěte. Buďte prosím na příjmu (pokud máte jiné tel.
číslo, oznamte tuto skutečnost vedení školy).

 V době pobytu dětí v MŠ budou nastavena hygienická opatření tak, aby nedocházelo
k šíření nákazy.

 K pobytu venku budeme využívat pouze zahradu, za bránu MŠ nebudeme vycházet.
 Nikdo  ze  zaměstnanců  s nákazou  nepřišel  do  styku,  proto  prosíme  rodiče,  aby  se

svými  dětmi  stále  dodržovali  hygienická  pravidla,  co  nejméně  cestovali  a
nenavštěvovali s dětmi nákupní centra. 

 Každý zaměstnanec  školy  chrání  zdraví  svěřených dětí,  proto  prosíme  rodiče,  aby
pomohli ochránit zdraví všech zaměstnanců mateřské školy.

1 Za ochranné  prostředky  dýchacích  cest  (nos,  ústa) se  považuje  nejenom rouška,  ale  i  ústenka,  šátek,  šál  nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének. 
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky 
www.mzcr.cz). 



UPOZORNĚNÍ!!!

 Platby  za  stravné  a  úplatu  za  předškolní  vzdělávání  budou  probíhat  v klasickém
režimu.

 Své  děti  předem  omlouvejte  obvyklým  způsobem  výhradně do  sešitu  nebo  p.
Trojovské na tel. 722745349.

 V případě, že své dítě nestihnete omluvit, máte i nadále nárok na odběr oběda 1. den.
Stravu můžeme vydávat pouze do speciálních nádob z PVC, které vám prodáme.

 Děti ve věku 5-7 let (předškoláci) nebudou po obědě odpočívat. Budou na zahradě
nebo mít činnosti ve třídě.

 Prázdninový režim budeme řešit v měsíci červnu. 

 Při  vstupu  do  mateřské  školy  je  zákonný  zástupce  povinen  předložit  podepsané
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s
vymezením osob s rizikovými faktory. Do rizikové skupiny patří děti, které osobně
naplňují alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba,
která  s  ním  žije  ve  společné  domácnosti  (zákonný  zástupce  musí  zvážit  před
rozhodnutím o účasti dítěte v mateřské škole tyto rizikové faktory).

 Pokud  má  dítě  alergický  kašel  či  alergickou  rýmu,  zákonný  zástupce  to  doloží
potvrzením lékaře.

 Do MŠ děti nebudou nosit z domova žádné hračky, ani na spaní. Platí také zákaz nosit
jakékoliv vlastní potraviny, cukrovinky, nápoje do MŠ

Věřím, že s trpělivostí a ohleduplností vše v poklidu zvládneme. Ráno počítejte s časovou 
prodlevou při odbavování.

              Mgr. Iva Doudová

V Hronově dne 19. 5. 2020
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