
INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

OD PONDĚLÍ 10.5.2021 
 

Návrat do mateřské školy se týká všech dětí. 

 

VSTUP DO MŠ: 

 

Stále platí pro všechny povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech MŠ,  

děti tuto povinnost nemají. 

Žádáme zákonné zástupce, aby děti vodily zdravé bez jakýchkoliv příznaků nemoci. 

Vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) je možný jen v nezbytně nutných případech – 

rychlé předání dítěte personálu. 

Vstup do prostor MŠ je povolen pouze dvěma dospělým osobám najednou a to  

při dodržování rozestupu 2 metry. Další příchozí musí počkat před budovou MŠ. 

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního 

onemocnění rozumíme: 

• zvýšenou tělesnou teplotu 

• suchý kašel 

• dušnost 

• zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) 

• ztrátu chuti a čichu 

• bolest v krku 

• bolest svalů a kloubů 

• rýmu / ucpaný nos 

• bolest hlavy  

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze 

v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

Pokud se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění, kontaktujeme zákonného 

zástupce, který má povinnost neprodleně dítě vyzvednout, spojit se telefonicky s lékařem a 

dohodnout ses ním na dalším postupu. Dítě je do příchodu zákonného zástupe v izolaci. 

ORGANIZACE MŠ 

Vzdělávání dětí probíhá od 10.5. v běžném režimu. 

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné skupiny (předškolního 

věku), přechází se na distanční vzdělávání. 

Úplata za předškolní vzdělávání:  

Březen:  0,-Kč                                                                                                                     

Duben:   0,-Kč (děti IZS 300,-Kč celodenní, 200,-Kč polodenní), provoz  nebyl uzavřen více 

jak 5 dní v měsíci.                                                                                                               

Květen: 300,-Kč celodenní, 200,-Kč polodenní. Provoz nebyl uzavřen více jak 5 dní v měsíci.                                                                                                                                                                           



TESTOVÁNÍ DĚTÍ   

Od 10.5. již testování dětí neprobíhá. 

 

DO MŠ SI DĚTI PŘINESOU: 

• denně plastovou láhev s pitím (podepsanou) 

• vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (budeme trávit více času venku) 

• kapesníky 

• nedávejte dětem hračky ani jiné věci z domova 

• do skříňky jim dejte v igelitovém sáčku respirátorv – 2 ks (pro případ, že by během 

dne projevovalo známky akutního infekčního onemocnění a dítě bylo odvedeno         

do izolace). 

Prosíme zákonné zástupce o dodržování všech nařízení, děkujeme. 


