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ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou: 

a) minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou, 

b) před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu 

s krizovými nebo mimořádnými opatřeními, 

c) pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí 

úst a nosu, 

d) po vstupu do budovy je nutné použít desinfekci. 

 

2. V prostorách mateřské školy 

a) KOŤÁTKA, MEDVÍDCI: 

Do šatny doprovodí dítě 1 osoba, převlékne jej a předá paní učitelce. Na ústech 

musí mít roušku!!! V šatně se zdrží nezbytně nutnou dobu. Odpoledne rodiče 

vpustí do budovy provozní zaměstnanec a ten si dítě vyzvedne, převlékne a 

zdrží se nezbytně nutnou dobu, 

b) BERUŠKY, MOTÝLCI: 

Do šatny dítě odvede provozní zaměstnanec a převezme si jej paní učitelka. 

Možnost vstupu pouze v NUTNÝCH případech!!! Odpoledne bude dítě 

připraveno podle uvedeného času a provozní zaměstnanec jej odvede ke vstupu, 

c) děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit 

nemusí,  

d) nezvoňte a nevstupujte do mateřské školy, vždy je nutné vyčkat příchodu 

provozního zaměstnance. Může se stát, že budou rodiče vyzváni pracovnicí 

provozu, aby vyčkali, 

e) přivádění a vyzvedávání dětí: 

RÁNO : 6,00 hod. – 8,00 hod. 

PO OBĚDĚ : 12,00 hod. – 12,10 hod. 

ODPOLEDNE :  

1) 14,30 hod. – 14,45 hod. 

2) 15,15 hod. – 15,30 hod. 

3) 16,15 hod. – 16,30 hod. 

f) Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 

Seznámení s organizací předškolního vzdělávání do konce školního roku 

2019/2020. Dokumenty budou k dispozici na webových stránkách mateřské 

školy. Pokud nemáte možnost si tyto dokumenty vytisknout doma, 
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podepíšete ho v den nástupu do MŠ, z toho důvodu je nutné, aby dítě do MŠ 

přivedl zákonný zástupce. 

 

3) a) NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY 

MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest) NESMÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTOUPIT, 

b) POKUD DÍTĚ VYKAZUJE V PRŮBĚHU POBYTU V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE NĚKTERÝ Z MOŽNÝCH PŘÍZNAKŮ COVID-19, UMSTÍME 

JEJ DO SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI A BUDEME KONTAKTOVAT 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE A TEN JE POVINEN JEJ OKAMŽITĚ 

VYZVEDNOUT.  

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti, prosíme o trpělivost a o dodržování veškerých 

doporučení. Přejeme všem pevné zdraví a spolu to určitě zvládneme  

 

S pozdravem kolektiv MŠ V Aleji 


