
Vážení rodiče, 

 

doufám, že jste všichni zdraví. Školku a jesle Minísek jsme uklidili, vydesinfikovali a těšíme se na dětičky 

a i na vás. 

Pokud nařízení vlády nestanoví jinak, rozhodli jsme se, že od 1.4. pro Vás opět otevřeme Minísek, 

ovšem v omezeném režimu, který se hlavně promítne v otvírací době. Tento režim budeme mít 

minimálně do konce dubna, a to od 8:00 do 16:00 hodin. Je to z toho důvodu, že musíme dodržovat 

přísná hygienická pravidla a opatření. 

Souhrn pravidel a opatření, které musíme dodržovat my, vy i děti: 

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! 

2.     Roušky - Učitelky i děti musí mít po celou dobu pobytu v MŠ na sobě roušky. Proto prosíme, aby 

děti na roušky byly zvyklé a nepřekvapilo je jejich nošení. Pokud chcete, aby vaše děti chodily do školky a 

jeslí, je potřeba nošení roušky doma trénovat.  

Jelikož je potřeba i výměna roušky během dne, prosíme, aby děti s sebou měly minimálně dvě roušky. 

Jednu na obličeji a druhou na výměnu. Náhradní roušku přineste v igelitovém obalu, do něj pak umístíme 

roušku po výměně. Na konci dne je nutné vzít roušky domu, vyvařit a ještě lépe vydesinfikovat. 

Děti se budou stravovat po menších skupinách s většími rozestupy. Stejně tak i při odpoledním odpočinku. 

3.     Při příchodu i odchodu dětí prosíme, nepoužívejte zvonek, ale prozvoňte paní učitelky na mobil 

721 876 223. Vaše dítě si paní učitelka převezme u vrátek, prosíme nevstupujte do budovy. 

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 v tuto chvíli provozovat. 

5.     Pobyt venku - Pokud to počasí dovolí, budeme co nejvíce venku na naši zahradě. 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 v době omezení nebudou. 

6.     Aktivity v rámci měsíčních plánů a i příprava předškoláků nebudou nijak omezeny. Nebudou probíhat 

mimoškolní akce a zájmové kroužky. 

Zájmové kroužky budou přesunuty do letních měsíců včetně logopedie. Kurz plavání domluvíme dle 

provozovatele bazénu. 


