
 

 

Mateřská škola Velké Březno 

bude od pondělí 18. 5. 2020 opět otevřena. 

(Provoz MŠ je upraven na dobu od 6:00 – 16:00) 

 

Milí rodiče, 

s ohledem na současnou situaci, související s pandemií onemocnění COVID – 

19, Vás upozorňuji na přísná pravidla, kterými se naše MŠ bude řídit: 

! Při prvním vstupu do MŠ je zákonný zástupce povinen podepsat písemné 

čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za 

posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti nebo 

čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 

Ministerstvem zdravotnictví. ČP najdete i na webových stránkách MŠ: 

www.skolka-materska.cz (záložka PRO RODIČE).                                                         

! Bez podepsaného prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do MŠ! 

 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PŘIJATO JEN DÍTĚ ZCELA ZDRAVÉ! 

To znamená bez jakýchkoli příznaků respiračního onemocnění – rýma, 

kašel, zvýšená teplota – a to i samostatně!  

 DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NESMÍ VSTOUPIT NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE 

DÝCHACÍCH CEST, a to jak dítě, tak osoba, která ho přivádí nebo 

vyzvedává! 

 RODIČ BUDE PŘEDÁVAT DÍTĚ pedagogickému pracovníkovi S ÚSTNÍ 

INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE – dítě se cítí zdrávo a nejeví 

žádné projevy respiračního onemocnění. 

 Pokud se BĚHEM DNE U DÍTĚTE PROJEVÍ ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ, BUDE RODIČ OKAMŽITĚ KONTAKTOVÁN A VYZVÁN K CO 

NEJDŘÍVĚJŠÍMU VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE Z MŠ!  

 U DĚTÍ, KTERÉ TRPÍ ALERGIÍ apod., JE NUTNÉ DONÉST PÍSEMNÉ 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ, že projev rýmy nebo kašle je alergického původu. 

BEZ TOHOTO POTRZENÍ NELZE DÍTĚ PŘIJMOUT DO KOLEKTIVU!  

http://www.skolka-materska.cz/


 

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla 

chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky  

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné 

domácnosti).  

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou 

V prostorách mateřské školy 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v 

roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, 

vyzvednutí dítěte). 

 Děti budou v kontaktu pouze s dětmi své třídy, včetně ranního scházení a 

odpoledního odcházení z MŠ. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy 

nosit nemusí. 

 Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část 

dne strávit venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se bude využívat pouze 

areál MŠ. 

PŘEDEM DĚKUJEME ZA RESPEKTOVÁNÍ A 

DODRŽOVÁNÍ NAŠICH PRAVIDEL! 

CHRÁNÍTE TAK SVÉ DĚTI, SEBE SAMÉ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I NÁS, PRACOVNÍKY MŠ! 

 

 

 

 

 


