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INFORMACE O OTEVŘENÍ MŠ A PODMÍNKÁCH JEJÍHO PROVOZU 

 
1. Do areálu MŠ vstupujte se zakrytými ústy a nosem – platí pro dítě i pro pověřenou osobu 

2. Dodržujte odstupy 2 m dle značení  

3. V šatně se mohou pohybovat pouze 2 dospělé osoby se svými dětmi – ostatní musí vyčkat až se 

šatna uvolní. V šatně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou. 

4. Při vstupu do šatny si dítě a pověřená osoba musí vydezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem 

5. Po převlečení dítěte zazvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance MŠ 

6. Dítě má zákaz nosit veškeré předměty z domu (hračky, krabičky s jídlem, atd.) 

7. VĚCI, KTERÉ JSTE NYNÍ SI ODNESLI DOMŮ (KELÍMKY NA PITÍ, KELÍMKY NA 

ZUBNÍ KARTÁČKY, TĚLOCVIK ATD.) JIŽ ZNOVU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NENOSTE. 

8. Před převzetím dítěte učitelkou od pověřené osoby bude dítěti měřena teplota, která se bude 

následně zapisovat  

9. Do MŠ bude přijato dítě naprosto zdravé, bez jakýchkoliv příznaků onemocnění - teplota, kašel, 

rýma, zánět spojivek, kýchání – alergie, aby nedocházelo k ohrožení zdraví jak vašeho dítěte, tak dětí 

a zaměstnanců v kolektivu + v případě alergií – písemné lékařské potvrzení od alergologa 

10. Dítě si po změření teploty přebírá učitelka, rodiče mají již vstup do prostor MŠ zakázán 

11. Před vstupem do třídy si dítě za pomocí personálu školy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem  

12. Na základě doporučení by neměly probíhat sportovní aktivity v MŠ, tímto dojde ke zrušení 

Sportovního kroužku a Hasičské přípravky 

13. Při odvádění dětí opět zazvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance MŠ, který vám dítě předá 

14. V době provozu MŠ, tj od 6:15 – 16:00 se nezdržujte na dětských pískovištích a herních prvcích 

v areálu ZŠ a MŠ (z hygienických a bezpečnostních důvodů) 

15. Dítě bude pro pobyt v mateřské školy potřebovat: 

• roušky – 2 ks – vždy podepsané 

• 2 igelitové sáčky – označené – ČISTÉ a POUŽITÉ  

• batoh s vlastním pitím na pobyt venku  

16. První den nástupu zákonný zástupce je povinen odevzdat PÍSEMNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O 

NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ za posledních 14 

dní a SOUHLAS S KRIZOVÝM OPATŘENÍM MŠ 

 

Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel 

chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a 

provozní personál MŠ. 

Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili zdravotní stav dítěte i všech členů žijících ve společné 

domácnosti s ohledem na vymezení rizikových skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

V Těškovicích 18. 5. 2020        Bc. Kateřina Parmová 

 


