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Provoz MŠ a hygienická opatření 

Provoz MŠ  6.30 – 16.30 hodin 

 

Příchod a odchod dětí 

- Je nutné, abyste děti přivedli do MŠ nejpozději do 8:00 hod.                                                              

- Vyzvedávání dětí z MŠ: 12:15 – 12:30  

                                             15:00 – 16:30 

Při vyzvedávání dítěte je nutné sdělit do telefonu jméno a příjmení Vašeho dítěte. Děti mohou být 

vyzvedávány pouze ve výše uvedených časech. Prosíme, abyste se neshromažďovali před budovou 

školy. Příchod a odchod dětí mimo uvedené časy je nutné předem projednat s třídní učitelkou dítěte. 

 

Vstup do budovy školy                                                                                                                                                 

- Před školou není možné se shromažďovat. 

- Při vstupu do budovy si děti i rodiče vydezinfikují ruce za pomoci zaměstnanců školy. 

 

Organizace předškolního vzdělávání – provozu školy a hygienických opatření: 

- děti budou do MŠ přijímány jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, 

teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je 

léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního 

onemocnění 

- pedagogický personál bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí                                                          

- děti budou smět používat výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání si vždy umyjí ruce                 

- budeme zvýšeně dbát na to, aby si děti nepůjčovaly nebo nezaměňovaly hrníčky a jiné věci 

přicházející do kontaktu zejména s obličejem a ústy                                                                                                    

- zákaz nošení hraček z domu                                                                                                                                  
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- při odpočinku bude zajištěno větrání místnosti, lehátka budou umístěna v rozestupech                         

- pozornost bude věnována i vnitřním prostorám budovy a bude dostatečně větráno                                   

- ve zvýšené míře bude zajištěn úklid všech prostor a dezinfekce hygienických zařízení, důkladné 

čištění a dezinfekce ploch a předmětů, kterých se děti či pracovníci dotýkají, a to podle potřeby i 

během dne                                                                                                                                                                   

- po činnostech, kdy děti budou společně užívat stejné předměty,   si vždy pod dohledem 

pedagogického dozoru umyjí ruce.  

 

Pravidla pro poskytování školního stravování 

- Školní stravování bude probíhat běžným způsobem při zajištění níže uvedených pravidel.                       

- Před a po servírování jídla budou stoly umyty a vydezinfikovány.                                                                    

- Příbory si děti nebudou samy brát z hromadně a volně uložených zásobníků.                                                    

- Před a po výdeji stravy budou dodržována pravidla umytí rukou.                                                                  

– Ve zvýšené míře budou dodržována běžná hygienická pravidla 
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