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PRAVIDLA PRO DOCHÁZKU DĚTÍ DO MŠ OD 25. 5. 2020 

 

Vážení rodiče, 

    při opětovném zahájení provozu mateřské školy je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických 
a bezpečnostních požadavků dle Metodického pokynu MŠMT a dalších právních předpisů. 

Na základě dohody se zřizovatelem stanovují organizaci a podmínky k zahájení provozu Mateřské 
školy v Hudlicích následovně: 

 

1. MŠ bude otevřena v omezeném provozu od 25. 5. 2020. 

2. Provozní doba bude od 7:00 do 15:30 hodin, děti se nebudou ráno a ani odpoledne spojovat. 

3. V provozu budou pouze 2 třídy - pokud možno zachováme stávající rozdělení podle věku s ohledem 
na docházku sourozenců. 

4. Prosíme rodiče, aby důsledně zvážili nutnost nástupu svých dětí zpět k docházce do MŠ (především 
3leté děti - nižší imunita, děti se zdravotním omezením nebo děti, které žijí ve společné domácnosti se 
seniorem či jinak rizikovou osobu). 

5. Při prvním příchodu dítěte do MŠ je povinností zákonných zástupců je odevzdat podepsané čestné 
prohlášení (Čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění), prosíme vyplnit předem doma 
a předat pracovnici školy. 

6. Zákonní zástupci, kteří své děti závazně přihlásili k docházce do 20. 5. 2020, předají pracovnici 
školy i písemnou přihlášku k docházce (viz Dotazník k nástupu do MŠ). 

7. Je nutné předávat děti bez příznaků nemoci (horečka, kašel, rýma, atd.) Dítě, které bude vykazovat 
známky onemocnění, nebude do MŠ přijato. Dětem bude u vchodu změřena teplota. 

8. Všichni příchozí před MŠ jsou povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou (doprovod i děti). Rodiče 
vybaví děti dvěma sterilními rouškami, které předají v označeném igelitovém sáčku pracovnici školy. 

9. Je nutné minimalizovat zdržování osob před budovou MŠ a dodržovat dvou metrové rozestupy. 

10. Děti bude v době od 7:00 do 8:00 přebírat pracovnice školy a předá je učitelce v dané skupině. 
Rodičům nebude umožněn vstup do MŠ. 

11. Při příchodu do třídy si každé dítě umyje ruce vodou a mýdlem po dobu cca 20-30 sekund a poté si 
je vydezinfikuje. Časté mytí a dezinfekce rukou bude prováděna v průběhu celého dne. 

12. Děti budou v MŠ bez roušek, učitelky mohou být bez roušek, provozní zaměstnanci budou mít 
roušku v prostorách, kde chodí dětí (chodby, šatny, třídy atd.) 
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13. Vyřizování potřebných záležitostí provádějí zakonní zástupci prostřednictvím telefonu. 

14. Pobyt dětí je umožněn pouze v areálu školy, větší část dne budou děti na zahradě v oddělených 
skupinách - pokud to dovolí počasí. 

15. Zákonní zástupci dětí jsou povinni zajistit vhodné oblečení a obutí. Dítě bude mít každý den  
s sebou podepsanou igelitovou tašku (ne batoh), v ní náhradní spodní prádlo a převlečení na zahradu. 
Ve třídě zůstane v oblečení, ve kterém přišlo do MŠ. Dejte dětem jednoduché oblečení, aby se mohlo 
co nejvíce obléknout samo. Odpoledne budou odcházet s taškou domů. Skříňky musí zůstat prázdné, 
aby se mohly řádně vydezinfikovány.  

Platí přísný zákaz nošení hraček (i plyšových) a dalších věcí z domova. 

16. Rodiče dětí, odcházejících po obědě, počkají před vchodem ve 2metrových odstupech a převezmou 
si děti, které jim přivede zaměstnanec školy v určeném čase. 

17. V případě, že bude dítě náhle jevit známky onemocnění, bude izolované od ostaních a bude vyzván 
jeho zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni být dostupní 
na telefonu. 

Při podezření na onemocnění má MŠ povinnost informovat spádovou Krajskou hygienickou stanici, 
ostatní děti i zaměstnanci okamžitě nasazují roušky, dokud není znám stav dítěte. Totéž platí, pokud 
bude mít příznaky onemocnění zaměstnanec MŠ). 

 

Není vyžadováno povinné předškolní vzdělávání předškoláků - nepřítomnost v MŠ je automaticky 
omluvena. 

Před otevřením a v době otevření MŠ budou zvýšena hygienická opatření (pravidelná dezinfekce všech 
povrchů, čištění a úklid všech místností i chodeb v MŠ, časté větrání atd.) 

 

Vážení rodiče, zatím jsme stanovili tato opatření a organizaci. Jelikož se stále něco mění, tak je možné, 
že se budeme muset přizpůsobit některým novým nařízením nebo doporučením. 

Za pochopení přijatých opatřeních v této mimořádné situaci Vám děkujeme a už se všichni moc těšíme. 

V případě dotazů volejte: 311 697 332 

Telefon 1.třída: 737 417 697 

Telefon 2.třída: 737 321 121 

Telefon 3.třída: 736 465 015 

Dana Žihlová, řed. MŠ 


