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Dodatek č.1, kterým se mění  VS č.29/2020 vydaná dne 14.05.2020 

Provoz MŠ o letních prázdninách 2020 (1.7.2020 – 14.8.2020) 

1. Provoz MŠ 

 Provoz bude probíhat od 1. 7. – 24. 7. 2020 ve dvou třídách Myšky a Žabičky 
od 27. 7.  –  14. 8. 2020 v jedné třídě Žabičky 

 Provozní doba MŠ je upravena na dobu od 7.30 do 16.30 hod. 
 Příchod dětí do MŠ je upraven na dobu od 7.30 do 8.45 hod. 

Scházení dětí probíhá v příslušné třídě. Jedná se zejména o ranní scházení a 
odpolední rozcházení dětí, pokud nejsou děti na školní zahradě. 

 Zákonní zástupci jsou povinni při příchodu předat dítě učitelce osobně ve 
třídě, teprve potom opustit MŠ. Vstup do budovy MŠ se již uvolňuje. 
Předávající/přebírající osoba bude mít ústa a nos zakryt rouškou 

 Děti si zákonní zástupci vyzvedávají po obědě od 12.30 hod. do 12.45 hod. 

 Po odpočinku lze dítě vyzvednout od 14.45 hod. do 16.30 hod. Dítě nelze 
vydat dalším osobám na základě písemných či telefonických vzkazů.  
Pro vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou je nutné mít podepsaný písemný 
souhlas – plnou moc 
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte bude považováno za hrubé porušení 
Školního řádu. 
 

2. V prostorách mateřské školy 

 Dítě bude předáno pověřené pracovnici a bude mu změřena teplota. Pokud 
bude dítě vykazovat teplotu, či jakékoliv onemocnění, nebude do MŠ přijato. 
Zákonný zástupce předává dítě pověřené pracovnici vždy s ústní informací, že 
dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo. 

 Děti vykazující jakékoli známky infekčního onemocnění nebudou přijaty do 
MŠ. 

 U dítěte trpícího alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě 
léčeno na alergologii a příznaky dané alergie. Bez této zprávy není možné 
přijetí dítěte se známkami alergie do MŠ. 

 V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, 
bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě 
okamžitě (co možná v nejkratší době) do mateřské školy přijít. 
 

3.  Omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ 

 Nemůže-li dítě do MŠ docházet, jsou jeho zákonní zástupci povinni oznámit 
dobu trvání nepřítomnosti, včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti 
dítěte.  

 Nepřítomnost zástupci dítěte omlouvají den předem do 7.30 hod.  
na telefonní číslo 602 543 988  
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4.  Hygienická a zdravotní opatření 

 Do MŠ jsou přijímány děti zdravé, bez známky jakéhokoliv onemocnění. Zjistí 
li pedagogický personál příznaky onemocnění při příchodu do MŠ, nebude 
dítě přijato.  

 V průběhu dne jsou rodiče v případě náhlého onemocnění dítěte ihned 
telefonicky vyrozuměni a dítě je vyřazeno z kolektivu 

 Podávání jakýchkoliv léků během pobytu dítěte v MŠ není v kompetenci 
pedagoga. 

 Po ukončení nemoci, která trvala déle jak 14 dnů, předloží zákonní zástupci 
potvrzení od lékaře, že dítě je zdrávo a může opět do kolektivu. 

 Oblečení -   Do třídy pohodlný oděv dle počasí, bezpečnou obuv       
                        s protiskluznou podrážkou 

- Na zahradu musí mít dítě pohodlné oblečení dle počasí a zároveň      
       jiné, než do prostor MŠ     

 Zákonní zástupci se budou zdržovat v budově MŠ po nezbytně nutnou dobu a 
se zakrytými ústy rouškou. 

 Dezinfekce rukou dětí a dospělých (ráno při příchodu do šatny) dále dle 
potřeby, zvýšená četnost mytí rukou a dezinfekce rukou 

 K utírání rukou budou k dispozici papírové utěrky. 
 Dezinfekce povrchů, předmětů bude prováděna několikrát denně. 

 Větrání minimálně jednou za hodinu minimálně pět minut. 

 Po celou dobu provozu budou zapnuty čističky vzduchu 
 Důkladné čištění a dezinfekce všech místností, ve kterých se děti, 

pedagogové a další pracovníci školy nacházejí několikrát denně. 
 Každý pátek si děti odnesou všechny své osobní věci ze školky domů,  

vč. věcí na odpočinek a vyprané přinesou zpět v pondělí do MŠ. (Pokud dítě 
nepřinese v pondělí čisté věci na odpočinek, nemůže v MŠ pobývat po celý 
den a bude muset odcházet po obědě domů) 
 
 
 
 
 
V Praze dne :29.6.2020 
Platnost  :od 29.6.2020 
Účinnost : od 1.7.2020                                        Mgr. Bc.Vlasta Zdobinská 
                                                                                      ředitelka školy 


