
Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s žádostí o vyjádření předběžného zájmu/nezájmu o provoz mateřské školy 

od 25. 5. 2020. Prosím tedy o Vaše stručné sdělení, kdo by otevření školky uvítal a naopak, 

kdo by z důvodu obav z nákazy ponechal dítě doma. 

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek (viz Příloha) jsou 

pro nás Vaše odpovědi důležité. 

Jméno a příjmení dítěte: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Nástup dítěte do MŠ 25. května 2020:* 

ANO 

NE 

Délka docházky:*        Žádáme rodiče, aby zvážili odpolední odpočinek (omezené prostory) 

Celodenní 

Polodenní 

Prázdninový provoz:*            1. 7. – 12. 7. 2020 

 

Promyslete si a napište, zda bude Vaše dítě o letních prázdninách docházet do MŠ, abychom 

znali přibližný počet dětí. Připomínáme, že mateřská škola bude uzavřena od 13. 7. 2020 do 

31. 8. 2020 

 

Mám zájem, aby mé dítě o letních prázdninách docházelo do MŠ: * 

 

Ano 

 

Ne 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Pokud se nám vyplněný dotazník nevrátí, automaticky předpokládáme, že Vaše dítě 

nenastoupí docházku do MŠ (ani 25. 5., ani v době letních prázdnin). 

 

Děkujeme, přejeme všem poklidný a ve zdraví prožitý čas, brzy se budeme těšit na shledanou.  

Vyplněný dotazník zasílejte na náš mail: msunanov@seznam.cz. 

Děkuji všem za Váš názor, který je pro nás důležitý a hlavně potřebný. 

Všechny zdravím. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy 



PŘÍLOHA: 

 

Vážení rodiče,  

v rámci bezpečnostních opatření chceme v naší mateřské škole omezit 
každodenní pohyb velkého množství osob.  

Z tohoto důvodu (až do odvolání) zavádíme následující pravidla:  

Příchod do MŠ: 

1. Příchod dětí do MŠ nejpozději v 8.00 hod. 
2. Rodiče používají ve školce roušku a dezinfekci ve vstupní chodbě. 
3. Ve vstupní chodbě – měření teploty dítěte (nesmí být vyšší než 37°C), dítě 

nesmí mít příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, 
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)  

4. Děti se do 7.00/7.30 hod. schází v 1. třídě 
5. V šatně nejvíce dva rodiče s dětmi, ostatní čekají na chodbě v rozestupech 2 

m 
6. V šatně rodič dítě převlékne a rozloučí se s ním pod schody (1. třída) – 

nejmladším dětem půjde učitelka naproti (ale děti už zvládají samy) nebo 
v šatně (2. třída); rodiče nevstupují do tříd a nezdržují se v budově  

7. Před vstupem do třídy si každé dítě umyje ruce (dohled učitelky), používáme 
výhradně papírové ručníky 

8. Starší děti ve 2. třídě si už nebudou čistit zoubky! 
9. Každé dítě bude míz v šatně svoji roušku (uloženou v sáčku) 

Vyzvedávání dětí: 

1. KAŽDÝ rodič oznámí svůj příchod videotelefonem učitelce (v době odpolední 
svačiny do jídelny, pak do jednotlivých tříd). 

2. Dítě samostatně sejde do šatny (nejmladším dětem opět pomůžeme). 
3. Za pěkného počasí se budou děti rozcházet na dolní zahrádce. 

 
Děkujeme vám za dodržování nových pravidel a pochopení.  

 
 
O dalším postupu a rozhodnutích zřizovatele Vás budeme informovat. 

  

 

 

 

 

 

 

 


