
 

 

Vážení rodiče, 

z rozhodnutí zřizovatele a rady obce mateřská škola opět obnoví provoz od pondělí 25. 5. 2020 a to 

s dočasně upravenou provozní  dobou od 7: 00 do 16:30 hod.  

Provoz bude zajištěn vzhledem k náročnosti zajištění epidemiologických podmínek a absence 

některých zaměstnanců (riziková skupina nebo OČR) POUZE PRO DĚTI OBOU PRACUJÍCÍCH 

RODIČŮ A DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU (PŘEDŠKOLÁCI). U předškoláků 

bude docházka do mateřské školy nepovinná, stejně jako je to na 1. stupni ZŠ (na zvážení 

rodičů). 

Provoz MŠ nebude nijak zásadně omezen, viz Metodický pokyn MŠMT (viz příloha), přesto 

však určitá opatření s otevřením souvisí, především z hlediska epidemiologických podmínek a 

potřeby zvýšených hygienických nároků na děti i zaměstnance mateřské školy.  

Skupina dětí se v jednotlivých třídách následně již nesmí měnit a stejně tak pedagogové se 

nemohou na jednotlivých třídách zastupovat (Ve výjimečných případech je nemoc 

pedagoga). Což nám z organizačního hlediska komplikuje situaci, a proto musíme dočasně 

mírně upravit provozní čas. 

Rodiče prosíme o závazné přihlášení k docházce do mateřské školy do konce tohoto týdne 

emailem příslušné třídy. 

Při prvním vstupu do mateřské školy předloží pedagogovi ve vestibulu zákonný zástupce 

dítěte vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků infekčního 

onemocnění (kašel, rýma, horečka, dušnost, náhlá ztráta čichu nebo chuti) nebo přítomnosti 

osob s rizikovými faktory ve společné domácnosti (viz. příloha). Pedagog má právo dítě 

s příznaky onemocnění do MŠ nepřijmout. Při neodevzdání čestného prohlášení nemůže 

být dítě přijato do MŠ. 

SOUHRN NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ,,COVID PRAVIDEL“  PŘI ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY DO MŠ 

1. Před budovou mateřské školy se nesmějí rodiče shromažďovat, musí dodržovat 

doporučený odstup 2 metry a v areálu MŠ se mohou pohybovat jen po nezbytně 

nutnou dobu s rouškou. 

2. Do šatny se bude vstupovat v počtu maximálně pěti dospělých + děti, po řádné 

dezinfekci rukou a dodržování dvoumetrového rozestupu mezi osobami. Vstup do 

šaten bude koordinovat paní školnice. 

3. Použití ochranných pomůcek (štít, rouška) je na zvážení každého pedagoga zda je 

bude používat či ne. Děti v prostorách školky roušku mít nemusí. 

4. Předání dítěte pedagogovi: rodič pošle dítě od distanční čáry na podlaze do třídy a 

vyčká na oční kontakt a pedagogem. Doprovázet děti do třídy je zakázáno. 

5. Rodiče zapíší do sešitu na parapetu na chodbě před třídou, zda dítě půjde po obědě 

6. Děti si do mateřské školy nenosí hračky z domova. 

7. Převážnou část dne s dětmi budou pedagogové trávit na zahradě v areálu MŠ 

Rodič zodpovídá za to, že do mateřské školy přivádí dítě, které je zdravé a bez jakýchkoliv 

příznaků (stejně tak, že žádný z členů domácnosti příznaky nemá). 



 

 

Při rozhodování o přítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole zvažte všechny aspekty a 

seznamte se s rizikovými faktory. 

 Provoz MŠ je dočasně od 7:00 do 16:30hod. Prosíme o dodržení příchodu do 8 hodin. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzké shledání. 

Vaše paní učitelky z MŠ Vrané nad Vltavou. 


