
Mateřská škola Strančice 

ORGANIZAČNÍ POKYNY PO OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zákonný zástupce má povinnost si před vstupem do budovy mateřské školy dezinfikovat ruce a 

vstupovat s rouškou. Do šatny vstupuje jen určený počet osob - v červené šatně se může 

převlékat pouze jedno dítě s rodičem, v modré šatně max. dvě děti s rodiči,  

v ostatních šatnách max. tři děti s rodiči. Pokud přijde najednou více dětí s rodiči do jedné šatny, 

čekají, než se šatna uvolní. Doporučujeme, aby do školky přiváděla a vyzvedávala dítě pouze jedna 

osoba.   

 

PŘEDÁNÍ DÍTĚTE   

Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte. Dítě s viditelnými příznaky infekce dýchacích cest - 

rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota či horečka - nesmí být do mateřské školy přijato. Pokud se  

u dítěte projeví takové příznaky během pobytu v mateřské škole, informuje učitelka zákonného 

zástupce a ten si co nejdříve dítě vyzvedne. Při vstupu dítěte do třídy mu bude změřena 

bezdotykovým teploměrem tělesná teplota.  

U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem 

a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této 

zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.  

Každé dítě přinese v sáčku vlastní látkovou roušku pro případ, že by se ve školce vyskytlo dítě se 

známkami respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou.  

 

ORGANIZACE DNE 

Spojování dětí během dne bude minimální, z toho důvodu upravujeme provoz čtyř tříd -  v červené, 

modré, oranžové a zelené bude provoz od 7 do 17 h. Provoz ve žluté třídě bude z organizačních 

důvodů od 7 do 16 h.  

Dítě si po příchodu do třídy pečlivě myje ruce mýdlem, pro osušení rukou použije jednorázové 

ručníky.  

Děti si nebudou nosit hračky z domova a nebudou si po jídle čistit zuby kartáčkem a pastou.  

Většinu času budou děti trávit venku pobytem na všech částech zahrady nebo v lese.  

 

STRAVOVÁNÍ  

Stravování bude probíhat běžnou formou se zvýšenými hygienickými opatřeními –  

např. bude zrušena sebeobsluha dětí. Veškerou distribuci jídla bude provádět pouze pověřená osoba.  

 

 

18. května 2020     Martina Luková, DiS., ředitelka MŠ 


