
         INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MŠ HRUŠKY  

                                      A JEJICH PODMÍNKY 

                   V pondělí 10.5.2021 obnovujeme provoz MŠ. 

                               Od 10.5.2021 již  děti netestujeme 

Na stravování jsou přihlášeny všechny děti  MŠ – žádáme proto     

rodiče aby v případě , že dítě nepřijde do MŠ – stravu odhlásily !              

 

              MŠ bude otevřena za  těchto hygienických opatření.  

     Doprovázející osoba:   

 Před vstupem do budovy zvoňte na třídu,kterou dítě navštěvuje 

 Do budovy vstupujte s respirátorem FFP2 

 Při vstupu do MŠ si vydezinfikujte ruce 

 Dítě do MŠ bude doprovázet pouze jedna osoba, vyzvedávat také 

 V šatně urychleně převlečte dítě a neprodleně opusťte budovu 

 Nevoďte do MŠ mladší, ani starší sourozence 

 Nedávejte dětem do MŠ hračky. 

 Nevstupujte do tříd,s paní učitelkou komunikujte s odstupem 2 m. 
Upozorňujeme rodiče, že po 8,30 bude mateřská škola uzamčena –     
                      bude probíhat dezinfekce prostorů  MŠ! 
      Děti:  

 Děti do 7 let nemají povinnost nosit v MŠ roušku.Pro pobyt  dítěte 
mimo budovu(vycházky mimo areál MŠ), je nutno dát do šatny, do 
domečku 1 roušku(do sáčku). Rouška se mění každý den za novou.  

 Dětem přineste čisté pyžamo (ručníky ne – používáme papírové) 

 Děti budou mít náhradní oblečení na zahradu. Velkou část dne 
budeme na zahradě MŠ 

 Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné 
osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení. 

      Při vyzvednutí dítěte: 

 Ze školní zahrady – pouze od brány. Vstup rodičů na školní 
zahradu zakázán  

 Z MŠ –nutné zazvonit každý rodič na danou třídu, kterou dítě  
          navštěvuje.(dítě  bude  učitelkou vysláno přes umývárnu do šatny) 
      V případě, že zjistí pedagogický pracovník, že dítě má kašel, horečku, rýmu, zvrací 
a má bolesti břicha, okamžitě kontaktuje telefonicky zákonného zástupce  
k vyzvednutí dítěte z MŠ. Do doby vyzvednutí dítěte z MŠ je dítě  umístěno do izolační 
místnosti k tomu určené(z důvodů podezření na covid – 19.)  

  

      Žádáme rodiče, aby nevodili do mateřské školy nemocné děti!  



 
 
 
 
 
 
                                   


