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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE - OTEVŘENÍ MŠ OD 18. 5. 2020 

 

• Provoz mateřské školy začne opět od 18. 5. 2020 v režimu od 6,30 do 16,00 hod. 

• Prosíme o přihlášení dětí do čtvrtka 14. 5. 2020 na telefonních číslech 732621970, 

737642667 od 8.00 do 12.00 hod. 

• Vzhledem k přísným hygienickým předpisům žádáme rodiče dětí, kteří nedocházejí do 

zaměstnání, aby děti do MŠ neposílali. 

• Při prvním vstupu do školy předloží zákonní zástupci dítěte podepsané čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových 

skupin (jeden formulář pro oboje – ke stažení na webových stránkách školy, případně 

k vyzvednutí v budově základní školy denně od 9 do 11 hodin). 

 

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 

• Zákaz shromažďování většího počtu osob před MŠ a v prostorách MŠ. 

• Při cestě do a ze školky platí pro všechny osoby včetně dětí obecná pravidla pro chování 

stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu, dodržování odstupů 2 m). 

• Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje v roušce a jen po nezbytně nutnou dobu. 

• Dítě bude přijato do MŠ na základě ranního filtru – měření teploty, známky respiračního 

onemocnění… 

• Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ roušky nosit nemusí. 

• Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě. 

• Během provozu MŠ budeme dodržovat hygienická opatření dle doporučení MŠMT 

(dezinfekce, úklid a časté omývání klik, hraček a spínačů světla), důkladné čištění všech 

místností, větrání, častá výměna ložního prádla, používání papírových ručníků, časté mytí 

rukou, zvýšená hygiena při přípravě jídel). 

• Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné strávit co největší část pobytu dětí venku 

v areálu zahrady MŠ. 

 

 

V Roztokách u Jilemnice 7. 5. 2020                

 

 

Mgr. Kateřina Zahálková, ředitelka 

                 Lenka Jakoubková, vedoucí učitelka 

 

 


