
Informace pro zákonné zástupce dětí mateřské školy 

  

Vážení rodiče, 

  na základě Metodiky vydané MŠMT dne 30. 4. 2020 týkající se provozu mateřských 

škol v období do konce školního roku 2019/2020 Vás informuji o tom, že mateřská škola, 

jejíž provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, 

zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude po 

dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení mít tyto základní 

provozní podmínky: 

  organizace předškolního vzdělávání  

- bude zachována ve standardním režimu 

- účast dítěte v MŠ bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení  o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s rizikovými faktory 

(týká se dětí i osob žijících s dítětem ve společné domácnosti), které zákonný 

zástupce odevzdá při vstupu do mateřské školy dne 25. 5. 2020; bez tohoto 

prohlášení nesmí být dítěti umožněn vstup do budovy  (viz.příloha)  

 provozní doba mateřské školy 

- bude zachována ve standardním režimu 

 

 hygienická opatření 

- pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a 

nosu rouškou 

- dodržení odstupů 2 m a to jak před budovou školy, tak i v budově  

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 

dobu nezbytně nutnou 

- v prostorách MŠ děti mít roušku nemusí  

- po příchodu do třídy si musí každé dítě důkladně po dobu 20 až 30 sekund umýt 

ruce teplou vodou a tekutým mýdlem 

- pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady 

 školní stravování 

- pokrmy budou vydávány personálem včetně příborů, děti si sami jídlo a pití 

nenabírají a neberou 

- před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce 

 

 

 

 

 

V Čisté dne 6. 5. 2020    Mgr. Miloslava Siglová 

                                                                        ředitelka školy 
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