
Základní škola a mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou

Vážení rodiče,

od pondělí 11.5.2020 zahajujeme provoz mateřské školy v omezeném provozu.

Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:00 – 15:00 hod z důvodu personálního zabezpečení
provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištěné bezpečnosti dětí a 
zaměstnanců školy.

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé!

Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota, nebo jiné příznaky virové 
infekce (např. rýma, kašel, bolest hlavy, nevolnost, vyrážka apod.) nebudou do mateřské školy
přijaty! Pokud dítě trpí alergií, je potřeba doplnit potvrzení lékaře, že dítě je léčeno alergologem a 
projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

1. Předávání /vyzvedávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ

• ranní předávání dítěte (ranní filtr) bude probíhat před vchodem do MŠ a to od 7:00 – 7:45 
hod (příchod v pozdějších hodinách pouze po dohodě s učitelkou)

• doprovod  jednotlivých dětí bude při přijímání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 metry 

• povinnou ochranu horních cest dýchacích budou dodržovat všichni přítomní – zaměstnanec, 
dítě, doprovázející osoba (dítě si sundá roušku až v šatně MŠ)

• při předání bude změřena aktuální tělesná teplota bezkontaktním teploměrem za 
přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby 

• dítě nesmí jevit žádné známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci 
např. rýma, kašel, vyrážka apod.

• kontrola batůžku a jeho vybavení – roušky, sáčky, láhev s pitím 

• dítě si před vstupem do MŠ za pomoci asistentky vydezinfikuje ruce 

• Čestné prohlášení – rodič předá vyplněné a podepsané při prvním nástupu dítěte do 
MŠ, popřípadě vyplní ráno u MŠ vlastním perem

• při vyzvedávání dítěte zákonný zástupce či zmocněnec, který má oprávnění dítě 
vyzvednout zazvoní a vyčká příchodu pracovníka mateřské školy a ten mu dítě předá

Při ranním předávání dítěte je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou a 
to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických opatření



2. Povinné vybavení dítěte

• min 2 ks čistých roušek 

• 2 igelitové sáčky  s označením „ČISTÉ“, „POUŽITÉ“

• uzavíratelná láhev s pitím

• dostatek vhodného oblečení a obuv na pobyt venku

• vše budou mít děti podepsané

• do MŠ si děti nebudou nosit hračky včetně plyšáků 

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – výměna a doplnění roušek a sáčků.

Veškerý provoz a organizační zajištění budeme aktuálně přizpůsobovat.

Doporučení mohou být upravena v případě vyjádření MŠMT ČR.

HARMONOGRAM DNE od 11.5. 2020

7:00 – 7:45 příchod dětí, ranní hry ve třídě

7:45 - 8:00 hygiena, příprava na dopolední svačinu

8:00 – 8:20 svačina

8:20 – 8:45 hygiena, příprava na pobyt venku

8:45 – 10:45 pobyt venku – vzdělávací a pohybové činnosti, volná hra

10:45 – 11:00 hygiena, příprava na oběd

11:00 – 11:40 oběd

11:40 – 12:00 hygiena, příprava na odpočinek

12:00 – 13:45 odpočinek na lehátkách, klidové činnosti pro starší děti 

13:45 – 14:00 hygiena, příprava na odpolední svačinu

14:00 – 14:15 svačina

14:15 – 14:30 hygiena, příprava na pobyt venku

14:30 – 15:00 pobyt venku, rozcházení dětí




