
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu vydanému dne 30. 8. 2019 

„MANUÁL“ spojený se znovuotevřením MŠ JUGOSLÁVSKÁ 70 

Prosíme, abyste přistupovali zodpovědně a ohleduplně k nastalé situaci a přiváděli do 

mateřské školy pouze zdravé děti. Děkujeme. 

1) Pohyb před mateřskou školou 

 Před školou dodržovat odstupy 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními. 

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

 Doporučujeme vstupovat do budovy MŠ jednotlivě tak, aby se v šatně MŠ nacházeli 

max. 4 děti s doprovodem. 

 Prosíme, neshromažďujte se v prostorách školy ani před budovou školy 

2) Organizace předškolního vzdělávání, provoz školy 

 Celkový provoz MŠ bude zachován (6, 30h – 16, 30h). 

 Předškolní vzdělávání se budeme snažit směřovat do venkovních prostor (s ohledem na 

počasí). 

 Využívání hraček a hracích prvků bude probíhat v omezeném režimu (nutná častá 

dezinfekce). 

3) Hygienická opatření 

 Předávání, vyzvedávání dítěte – vždy pouze 1 osoba s ochrannou pomůckou úst a  

nosu, nevstupujte do třídy, stačí oční kontakt ode dveří s učitelkou, při předávání 

dítěte, v šatně MŠ se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu (převlečení dítěte). 

Prosím, počítejte s možným zdržením. 

 V šatně doporučujeme maximálně 4 děti s doprovodem. 

 Roušku dítěte rodič odnáší s sebou (nebude zůstávat v MŠ). 

 1 sterilizovanou nepoužitou roušku (pro případ výskytu virového onemocnění v MŠ) 

přinese rodič v sáčku se jmenovkou dítěte a předá ve třídě. 

 Po přezutí a převlečení si dítě důkladně umyje ruce (20 až 30 sekund). 

 Z organizačních a hygienických důvodů (lůžkoviny) žádáme a prosíme rodiče, u 

kterých je to možné, aby si vyzvedávali svoje děti po obědě. 

 Přísný zákaz nošení vlastních hraček do MŠ – prosíme o vysvětlení dětem (víme, že 

je pro ně obtížné nechat jejich oblíbené mazlíky doma), ale musíme opravdu toto 

pravidlo dodržovat. 

4) Stravování, pitný režim 

 Stravování bude probíhat standardní formou (svačina, oběd, svačina). 

 Ranní nabídka ovoce bude z hygienických důvodů zrušena. 

5) Čestné prohlášení    

 Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s hygienickými opatřeními 

spojenými s provozem MŠ (ke stažení na webu MŠ). Při prvním vstupu do školy 

předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před 

vstupem do školy. 

 Čestné prohlášení je potřeba vhodit do schránky, nelze ho předat osobně učitelce. 

Čestné prohlášení vhazujte do schránky u MŠ – kdykoliv od 18. 5. – NEJPOZDĚJI 

však před prvním vstupem dítěte do MŠ. 

Rodič je povinen jakékoli změny zdravotního stavu dítěte neprodleně nahlásit MŠ! 

 

Tato doporučení jsou platná do 31. 8. 2020. 


