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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

 
 
Mateřská škola bude otevřena od 25.5.2020  
 
Její provoz se řídí dokumentem MŠMP, který popisuje základní provozní podmínky 
mateřských škol, po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. 
 
Nejsou povoleny žádné nadstandartní aktivity – kroužky, divadla, výlety, ŠVP… 
 
Provoz školy bude po dohodě s MČ Praha 13 od 7:00h do 17:00h 
 
Placení školného se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 15/2005 Sb. 
Za měsíc: březen – 250,- Kč 
                 duben – 0,- Kč 
                 květen – 125,- Kč 
                 červen – 500,- Kč 
Rodiče, kteří si ponechají své dítě doma i v měsíci květnu a červnu, tak školné neplatí. 
 
Poučení rodičů dětí před nástupem do MŠ 
Rodiče berou na vědomí, že jejich dítě je plně samostatné v oblasti hygieny, sebeobsluhy  
(toaleta, smrkání, oblékání…) z důvodu ochrany veřejného zdraví. 
Před nástupem do MŠ rodiče vyplní „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění“. Bez tohoto prohlášení a přihlášky, která se zasílá v období od 11.5. 
do 15.5.2020 nebude vaše dítě přijato do MŠ! 
 
Příchod do MŠ a pobyt před školou 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest a teploty nesmí do MŠ vstoupit!!! 
Do prostor šatny MŠ mohou vstoupit jen 2 rodiče s dětmi. Ostatní rodiče čekají s dětmi před 
šatnou, nebo před vstupem do MŠ. Při čekání je nutné dodržovat rozestupy 2 m. Rodič je 
povinen mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem po celou dobu pobytu v prostorách MŠ. 
 
V prostorách MŠ 
Rodič s dítětem si v po vstupu do MŠ zuje boty a vydezinfikuje ruce dezinfekčním roztokem, 
který bude umístěn v prostoru vstupu do MŠ. Je nepřípustné, aby se děti v prostorách MŠ 
pohybovaly ve stejné oblečení, ve kterém přišly do MŠ.  
Před vstupem dítěte do třídy paní učitelka změří dítěti teplotu a provede zdravotní filtr. Pak 
převezme dítě do třídy. Před vstupem do třídy si každé dítě umyje ruce a utře do jednorázového 
papírového ručníku.  
Rodičům není vstup do tříd povolen! 
 
Pobyt ve třídě 
Dítě v prostorách MŠ roušky nosit nemusí. Vzhledem k současné situaci je zakázáno nošení 
jakýchkoliv hraček a předmětů do MŠ. Ve třídách bude zredukován počet hraček, které budou 
mít děti k dispozici (pouze hračky, které lze denně dezinfikovat). 
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Stravování a pitný režim 
Stravování a pitný režim bude probíhat v běžném režimu za zvýšených hygienických podmínek. 
 
Pobyt venku 
Pro pobyt venku bude využívána pouze školní zahrada a jednotlivé třídy budou odděleny. 
 
Vyzvedávání dětí 
Platí stejná pravidla jako při ranním vstupu do MŠ. Rodiče se nebudou zbytečně zdržovat 
v prostorách MŠ. 
 
Všeobecné pokyny 
Každé dítě bude mít v šatně v igelitovém sáčku čistou látkovou nebo jednorázovou roušku, pro 
případ podezření výskytu infekčního onemocnění. 
 
 
Rodiče berou na vědomí, že při pobytu v mateřské škole i přes zpřísněné hygienické 
podmínky nelze zcela zabránit bližšímu kontaktu mezi dětmi a z toho plynoucích rizik.  
Prosíme, zvažte docházku Vašeho dítěte do mateřské školy. 
 
 
Prosíme rodiče o zaslání přihlášky do 15.5.2020, zda Vaše dítě bude navštěvovat 
mateřskou školu! 
 
Tato situace je pro nás všechny nová a tak si vzájemně přejme, ať vše zvládneme. 
 
 
Na spolupráci se těší kolektiv MŠ Šikulka  
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