
INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MŠ    

           HRUŠKY A JEJICH PODMÍNKY 

  

  

V pondělí 18. 5. 2020 v 6.30 hodin obnovujeme provoz MŠ. 

  

             MŠ bude otevřena za přísných hygienických opatření.  

Ve dnech 11.5. a 12.5 budeme telefonicky kontaktovat rodiče  a  

zjišťovat zájem o provoz.  Takto nahlášené děti budou přihlášeny i ke 

stravování.  Následující  dny bude probíhat přihlašování a odhlašování 

stravy běžným způsobem. 

  

Doprovázející osoba: 

  

 Při prvním vstupu do MŠ odevzdá zákonný zástupce dítěte ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ      o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění (formulář vytiskněte z  webu MŠ,  viz dokumenty -  Čestné 

prohlášení ). Bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato do MŠ. 

 

-       Dítě bude přivádět i odvádět vždy pouze 1 osoba 

 

-  Doprovázející osoba i dítě použije před  vstupem do MŠ dezinfekci umístěnou u 

vchodu.Při vstupu do MŠ bude každému přicházejícímu změřena teplota. 

 

-    Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude pohybovat vždy s rouškou,po nezbytně 

nutnou dobu 

 

-     Doprovázející osoby budou v šatnách dbát na dostatečné rozestupy mezi sebou (2  

       metry) 

- Dítě vstupuje do  třídy přes umývárnu(dveře do třídy budou uzamčeny),kde si umyje 

ruce a použije dezinfekci 

-  Děti do MŠ NEBUDE doprovázet osoba s rizikovými faktory (viz níže) 

  

 



Upozorňujeme rodiče, že po 8,30 nebudou vpuštěni do MŠ .Bude probíhat 

dezinfekce prostorů  

 

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) 

  

Děti: 

  

  Děti do 7 let nemají povinnost nosit  v MŠ roušku 

  

   Dětem přineste čisté pyžamo (ručníky ne –používáme papírové) 

  

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

       MŠ 

  

Děti si nebudou nosit do školky ŽÁDNÉ hračky z domu. 

  

   Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci  

       s výjimkou uloženého náhradního oblečení. 

  

Do MŠ nesmí vstoupit nikdo při podezření na možné příznaky 

COVID-19(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest) 

  

Prosíme rodiče o dodržování krizového opatření v areálu školky: 

  

   Zákaz velkého shromažďování 

  

   Dodržování odstupů 2 metry 

  

   Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

  

  

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové 
faktory: 



  

  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze. 

  

4. Porucha imunitního systému, např. 

  

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

  

    b) při protinádorové léčbě, 

  

    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

  

 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

  

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce  ledvin (dialýza). 

  

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

  

  


