
Mimořádná opatření MŠ Horní Pěna k     otevření 25.5. - 30.6. 2020    

Provoz MŠ od 6.15 – 16.15 hodin

Zvažte prosím všechna rizika pobytu Vašeho dítěte v     MŠ  

Pro nástup  dítěte do mateřské školy je třeba dbát níže uvedených mimořádných 
opatření:

 Minimalizovat shlukování rodičů před školou

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou platí povinnost zakrytí 
úst a nosu ( dále jen rouška)

 Doprovázející osoba se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po dobu 
nezbytně nutnou ( předání/ vyzvednutí dítěte)

 Děti a pedagogický personál se v prostorách MŠ a na zahradě budou 
pohybovat bez roušek. Budou ji mít při příchodu a odchodu.

 Každé dítě bude mít v plastové krabičce v šatně 1 roušku za ucho pro 
případ podezření z infekce a pro přechod přes vesnici do přírody.    
Roušky musí rodič pravidelně měnit.

 Z hygienických důvodů si děti do MŠ nebudou nosit žádné plyšové ani 
jiné hračky z domova

 Ve třídách bude zajištěno časté větrání, pravidelné dezinfikování prostor a
předmětů

 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě ( v případě  
nepřítomnosti dítěte, prosím, dbejte na jeho odhlášení, nebude možno 
vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 
známým příznakům infekce COVID -19  NESMÍ DO ŠKOLKY 
VSTOUPIT !!!

 V případě podezření bude dětem měřena teplota



 Pokud se u dítěte projeví nějaké příznaky onemocnění, bude 
okamžitě izolován. Dítě si nasadí roušku a pod dozorem učitelky 
vyčká na příchod rodiče. Zároveň bude informována spádová 
hygienická stanice

 Příchod dětí

  Rodiče přivedou děti, v šatně si dezinfikují ruce. Minimalizují dobu 
nezbytně nutnou na převlékání. Dítě si převezme pracovnice školky a odvede
do třídy. Rodiče do třídy nepůjdou.

 V šatně se při převlékání smí zdržovat pouze dvě děti a jejich doprovod

 Neprodleně po přezutí a převlečení si děti musí  důkladně  ( 20 – 30 sekund) 
umýt ruce mýdlem a teplou vodou

 Pokud dítě jeví jakékoliv příznaky nemoci, jsme oprávněni ho 
nepřijmout!!! Alergická rýma nebo kašel nebudou brány v potaz, návrat
zpět do MŠ pouze s potvrzením od lékaře.

 Rodiče odevzdají Čestné prohlášení (viz níže)

 Odchod dětí 

 Rodiče si vyzvedávají dítě na zahradě 

 Vyzvedávání ze třídy –rodiče zaklepou na dveře, okénko  a dítě bude přivedeno, 
posláno  do šatny

Rodiče, kteří si chtějí své děti ponechat doma i při možnosti navštěvovat MŠ, 
budou od platby školného osvobozeni.

  

V prostorách školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci, denně se budou 
otírat kliky, dezinfikovat stoly i židle a podlahy, WC i umývárny.

 Děti budou používat jednorázové papírové ručníky a často si mýt a 
dezinfikovat ruce. Vše potřebné máme v dostatečném množství.

  

 Při dodržování všech výše uvedených podmínek to všechno zvládneme. 



 

Za celý kolektiv MŠ Hana Jedličková
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