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INFORMACE k provozu 13. mateřské školy do konce  

školního roku 2019/2020 
v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020 

 

 

1.Doba provozu  mateřské školy 

*  Mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí    18. května 2020 v běžném provozu od 

6.15 do 16.45hodin . 

*  V provozu budou oba stávající vchody do MŠ.  

*  Doba provozu každé třídy bude od 7,00 do 15,30 – před a po této době budou děti ve  

   „sběrných“ třídách. Zvažte nutnost pobytu dítěte v tuto dobu v MŠ.  

2.  Příchod do mateřské školy 

 * Doprovod dítěte do MŠ bude povolen v danou chvíli pouze jedné osobě, která se bude  

     v MŠ pohybovat vždy s rouškou a pouze po dobu nezbytně nutnou k předání dítěte  

    učitelce ve třídě. 

*  Při  vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. 

     Dávkovače desinfekce jsou vedle vchodu do MŠ. 

*  Při vstupu do budovy bude všem měřena teplota    

*  Do šaten bude povolen vstup maximálně 3 dětem + jejich doprovodu při zachování  

    podmínky  dvoumetrového odstupu. Postupný příchod bude korigovat služba u vchodu. 

*  Do tříd budou děti vstupovat přes umývárny, kde si důkladně umyjí  ruce mýdlem a vodou. 

 

3.Průběh pobytu v MŠ: 

 *  Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemusí v prostorách školy nosit roušky. 

        *  Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.  

        *  Pokud to počasí dovolí, budou děti trávit převážnou část dne venku na školní zahradě. 

 

4. Stravování:  

*  Bude probíhat ve třídách v běžné podobě. 

*  Děti se nebudou samy obsluhovat.  

*  V případě neplánované nepřítomnosti bude i nadále umožněno si první den vyzvednout  

     přihlášený oběd, který bude vydán v jednorázovém obalu. 
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5. Epidemiologická opatření:  

 *  Při prvním a každém dalším vstupu po absenci v MŠ bude od rodičů vyžadováno čestné 

     prohlášení o tom, že se u dítěte neprojevují žádné z příznaků onemocnění Covid 19.  

    (toto prohlášení je v příloze e-mailu a webových stránkách školky a můžete si jej předem připravit,  

    vytisknout a vyplnit. V případě potřeby bude tiskopis prohlášení k dispozici v mateřské škole) 

*  Doprovodu s příznaky odpovídajícími Covid 19 nebude vstup do MŠ povolen.  

*  Dítě s příznaky odpovídajícími Covid 19 (viz čestné prohlášení) nebude do MŠ přijato. 

*  Alergický kašel či alergickou rýmu bude nutné doložit lékařským potvrzením. 

*  V případě, že se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ projeví příznaky nemoci Covid 19, bude 

    MŠ kontaktovat zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí a informovat spádovou 

    hygienickou stanici. Dále bude postupovat dle pokynů MŠMT.  

*  V případě, že se příznaky nemoci Covid 19 projeví u dítěte mimo MŠ, budou mít zákonní  

    zástupci povinnost neprodleně informovat MŠ. 

* Děti budou mít v šatně uložen podepsaný sáček se 2 ks podepsaných roušek + igelitový   

   sáček na použité roušky. 

* Děti budou mít v šatně uložen batůžek s podepsanou uzavíratelnou lahví a pitím na  

   zahradu. Za čistotu lahve a doplňování nápoje ponesou odpovědnost rodiče.  

*  Dětem nebude dovoleno přinášet do MŠ vlastní hračky.  

 

Před nástupem do MŠ zákonný zástupce: 

- Odevzdá podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

+ seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. 

- Podepíše seznámení s „Informacemi k provozu 13. MŠ Písek do konce školního roku 2019/20“, 

včetně přílohy- Manuál vydaný MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního 

roku 2019/20“ 

 

 

                                      

V Písku dne 13.5.2020           Mgr. Jan Adámek, ředitel školy  


