
Vážení rodiče, 

 

posílám slíbené informace ohledně dalšího provozu našich jeslí a školky Minísek.  

Od 1.5.2020 pokračujeme v provozu tentokrát bez roušek. Z doporučení krajské 

hygienické stanice nadále není nutné v prostorách jeslí a MŠ nosit roušky u dětí a paní 

učitelek. 

 

Pokračovat však budeme v dodržování následující pravidel: 

1.     Nachlazení - Stále platí, že dítě musí do školky chodit jedině zdravé a bez sebemenších 

příznaků nachlazení. Učitelky mohou dětem před vstupem do budovy měřit 

teplotu bezdotykovým teploměrem. V případě jakéhokoliv podezření vám budou volat 

s prosbou o okamžité vyzvednutí dítěte. 

Pokud máte podezření či je prokazatelné nachlazení i u rodinných příslušníků, prosím, 

nevoďte děti do školky! 

V případě alergie je nutné mít potvrzení od lékaře. (Pokud není uvedeno ve vyjádření lékaře, 

který byl dokládán u přijetí dítěte) 

2.     Roušky - Učitelky i děti NEmusí mít po celou dobu pobytu v MŠ na sobě roušky. 

Přesto prosíme, aby pro všechny případy dítě mělo roušku s sebou. Nástupem dítěte 

vyjadřujete svůj souhlas.  

3.     Při příchodu i odchodu dětí, prosíme, nevstupujte do budovy. Vaše dítě si paní 

učitelka převezme u vchodu, případně u vrátek na zahradu. 

4.     Děti si po příchodu a odstrojení umyjí a odezinfikují ruce. Správné mytí rukou jsme 

již trénovali dříve a budeme v tom pokračovat. Stejně tak před jídlem a po jídle. K dispozici 

budou pouze papírové ručníky. 

Čištění zoubků po obědě nebudeme provozovat. 

5.     Pobyt venku - Pokud to počasí dovolí, budeme co nejvíce venku na naši zahradě a to i 

při příchodu/odchodu dětí. Pokud při příchodu do školky půjdete na zahradu, 

prosíme, neotvírejte vrátka na hřiště a vyčkejte na paní učitelku, která si dítě vyzvedne 

přímo za brankou. 

Vycházky mimo budovu budou probíhat, ale děti i paní učitelky po opuštění prostor MŠ 

budou mít roušky. 

6.     Aktivity budou probíhat v rámci školky. 

Zájmové kroužky budou probíhat dle počtu dětí v MŠ. Případně on-line. Bude včas 

upřesněno. 

 

Nástupem dítěte do jeslí a MŠ Minísek potvrzujete souhlas s těmito pravidly. 

 


