
                         Otevření MŠ Hrušky od 12.4.2021 

Vážení rodiče, 

 máme povolen provoz dle následujících pravidel. Jsme rádi, že je škola otevřená. Pravidla jsme 

netvořili, pouze se jimi řídíme.                                                               

Zcela jistě jsou mezi námi rodiče, kteří budou mít problém tato nařízení akceptovat. Respektujeme 

tuto skutečnost, ale my jsme povinni zajistit provoz za těchto opatření. 

Mateřská škola bude otevřena pro děti: 

 V běžných třídách do počtu maximálně 15 dětí, pro předškoláky s povinným předškolním 

vzděláváním (5-7-leté děti)a pro děti rodičů kritické infrastruktury. O zařazení dětí do tříd 

rozhodne vedení školy s ohledem na počty přihlášených dětí. 

 Žádáme rodiče dětí, kterých se tato možnost týká, aby nahlásili předem, že do školky 

nastoupí . 

Prosím, pište na mail  reditelka@mshrusky.cz, do 9. 4. 2021 do 15 hodin. Pokud potřebujete více 

informací, prosím, volejte na telefon 519343278,727925303. 

Protiepidemiologická opatření 

 Vstup do školky pouze s respirátorem FFP – netýká se dětí mateřské školy 

 Do školky mohou pouze zdravé děti  a doprovod 

 Povinné testování dětí antigenními testy 2x týdně – ve školce, případně PCR test 1x týdně  -

v odběrovém  místě. Testovány budou všechny děti a zaměstnanci, kteří neprodělali 

v předchozích 90 dnech COVID 19.   

 MŠMT počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole bude moci být zákonný zástupce při 

testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak 

fyzickou – formou asistence při testování samotném). 

Organizační opatření s ohledem na provoz, stravování a platby: 

 V MŠ Hrušky máme 18 předškoláků – proto budou  děti rozděleny do 2 skupin 

 Dítě si přinese do MŠ v batůžku pyžamo , náhradní oblečení a roušku(v případě vycházky 

mimo areál MŠ). 

 Testování bude probíhat v prostoru tomu určeném, je potřeba počítat s dobou asi 15 

minut. V případě negativního testu může dítě do mateřské školy, v případě pozitivního 

testu -  dítě nemůže do MŠ a okamžitě odchází z vymezeného prostoru k testování.Zákonný 

zástupce domluví s dětským lékařem  PCR testy. 

 Ráno přebírá děti provozní pracovník mimo dny testování (pondělí + čtvrtek).Vyzvedávající 
osoba zazvoní a dítě vám předáme v šatně třídy. S dětmi budeme co nejvíce využívat pobyt 



na školní zahradě, přizpůsobte proto oblečení dětí proměnlivému jarnímu počasí. Při 
vyzvedávání dítěte na zahradě MŠ prosím zůstávejte v prostoru před bránou, dítě 
převezme/předá pracovník školy. 
 

 žádáme rodiče, aby v systému  stravování přihlásili stravu dětem, které nastupují do 

školky. Nelze toto nahlásit automaticky, protože nevíme, zda všechny děti nastoupí.(od 

1.3.2021 jsou všechny děti odhlášeny) 

 Dětem, kterým nebude umožněna docházka do mateřské školy, bude poměrnou částí 

snížena úplata za školní vzdělávání.(v měsíci březnu se nevybíralo – MŠ byla uzavřena.)V 

dubnu se bude vybírat poměrná část závislá od počtu dní,po který bude těmto dětem    

znemožněna docházka do MŠ. 

Tato situace je nová pro všechny, pokusíme se zde zveřejnit všechny odkazy, které by mohly 

pomoci: 

Informace pro rodiče o testování dětí 

instruktážní video 

https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://youtu.be/BmDnd140UH4

