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Co se ve školce změnilo? Co zůstalo stejné? 

 

Vážení rodiče, 

v současné situaci jsme upravili podmínky pobytu v mateřské škole tak, abychom co nejvíce 

zabezpečili hygienická doporučení MŠMT a zároveň uchovali pro děti přátelské a podnětné 

prostředí, na které byly u nás vždy zvyklé. 

Velice Vás žádáme o dodržování nově nastavených pravidel. Každý z nás svým přístupem 

napomáhá k udržení bezpečného prostředí.  

Vezmeme to pěkně od začátku, co všechno se změnilo….. 

Příchod do školky 

O příchodu do školky pojednává Manuál pro zákonné zástupce, ale dovolím si nová opatření 

ještě jednou shrnout: 

• Před budovou školy je nutné udržovat cca 2metrové rozestupy. Za jejich dodržování 

zodpovídá doprovod dětí. 

• Do budovy školy vstupuje s dítětem jedna dospělá osoba v roušce. 

• Po příchodu do budovy je nutné si dezinfikovat ruce. U vchodu jsou umístěny 

dezinfekce. 

• Návleky nejsou k dispozici, prosíme, zouvejte se. 

• V šatnách jsou maximálně dvě děti s doprovodem. Pokud bude v šatně plno, prosíme, 

vyčkejte venku nebo na chodbě. 

• Budovu a celý areál školy je nutné opustit ihned po předání/vyzvednutí dítěte. 

• Zahrada pro veřejnost je uzavřena, tudíž i pro Vás. 

• Vstup do třídy není doprovodu dětí povolen. 

• Děti mají ve své šatnové skříňce v sáčku svou roušku. (Pro případ výskytu příznaků 

nemoci COVID-19 v průběhu pobytu ve školce, ať už dítěte nebo někoho jiného.) 

Hygiena: 

• Po příchodu do budovy si dítě u vchodu dezinfikuje ruce. (Samozřejmě i dospělý.) 

• Před vstupem do třídy si dítě umyje řádně ruce mýdlem (cca 30–40 vteřin).   

• Čištění zubů po obědě neprobíhá. Děti si vypláchnou ústa pomocí své dlaně. Kartáčky 

si, prosíme, odneste domů.  

• Do školky není dovoleno nosit žádné hračky. Pokud dítě nutně potřebuje k usnutí 

svého plyšáka (polštářek), je nutné ho uložit do sáčku, nechat v šatně ve skříňce a dítě 

ho dostane až na odpočinek, pak ho opět vložíme do sáčku a uložíme do skříňky. 

Prosíme, opravdu zvažte, zda je toto nutné. Pokud ano, vysvětlete citlivě tento postup 

svému dítěti. Děkujeme za pochopení. 
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Stravování: 

• Pitný režim – každé dítě bude mít svou skleničku na poličce u své značky, jak je zvyklé. 

Změna je v tom, že vždy, když bude chtít pít, učitelka nebo někdo další z personálu mu 

nápoj nalije. Nalité množství dítě vypije, případný zbytek vylijeme a skleničku 

opláchneme. Děti si nebudou nalévat nápoje samy. V průběhu pobytu bude personál 

děti opakovaně vyzývat k tomu, aby se napily, a dbát tak na dodržování přísunu 

dostatečného množství tekutin.  

• Dopolední svačina bude probíhat hromadně v 8.30 hodin. Děti dostanou vše na tácek. 

Nebudou si samy nabírat, tzv. „mazací dny“ nebudou realizovány. 

• Oběd bude probíhat stejně, avšak opět děti budou dostávat všechno jídlo přímo na 

talíř, včetně rozdání příborů. V případě nepřítomnosti dítěte není možné si oběd 

odnést domů. Rozdělíme ho ostatním dětem. 

• Odpolední svačina bude probíhat ve stejném režimu. Děti odcházející domů dostanou 

svačinu jako doposud (ovoce, balené tyčinky apod.). 

Samozřejmě stále platí, že děti do jídla nenutíme. Budeme s nimi individuálně domlouvat 

velikost porce, složení jednotlivých jídel tak, aby byly spokojené a z jídla měly radost.  

Do školky není dovoleno nosit žádné své potraviny – jídlo (některé děti si nosí brzy ráno 

s sebou snídani), mlsky (oslavy narozenin) apod. Oslavu narozenin v žádném případě 

neopomineme, avšak připravíme jiné překvapení, než jsou např. sladkosti přinesené z 

domova. Co se týče snídaně, je nutné, aby bylo dítě po snídani. Opravdu mu nedovolíme si vzít 

do třídy z domova přinesené jídlo. Prosíme, myslete na to.  

Pobyt ve školce, vzdělávací aktivity: 

• Ve třídách jsme zredukovali množství hraček. Schovali jsme hračky dřevěné, plyšové a 

různé polštáře, mazlíčky. A to proto, abychom ty zbylé mohli denně udržovat v čistotě 

a dezinfikovat. Stále však je pro děti zachované podnětné a estetické prostředí, na 

které jsou zvyklé.  

• Pokud to bude možné, budeme trávit s dětmi co nejvíce času venku.  

• Venkovní WC je uzavřené. Děti budou chodit ve skupinkách na WC do tříd, kde bude 

také probíhat pitný režim.  

• Všechny kroužky a doplňkové programy (Talentík, Školáček) jsou zrušeny. Za placené 

kroužky Vám bude vrácena poměrná část. 

• Tradiční Závěrečná letos bude netradiční. Rozloučení se školáky proběhne v rámci 

jednotlivých tříd. O termínu a celé organizaci Vás budou informovat paní učitelky 

v jednotlivých třídách.  

Odpočinek: 

• Chceme během odpočinku zajistit co největší rozestupy mezi lehátky. Proto děkujeme 

všem, kteří mají možnost a jsou ochotni si děti po obědě vyzvednout a přispět tak 

k zajištění nižšího počtu dětí ve třídách. 
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Provoz jednotlivých tříd: 

• Z personálních důvodů nelze zajistit provoz všech tříd od 6.00 do 16.30 hodin. I přesto 

jsme provoz jednotlivých tříd upravili tak, aby docházelo, co k nejmenšímu slučování 

v ranních a odpoledních hodinách. 

• Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste dodržovali nahlášené časy a děti podle nich vodili.  

• Časy od 6.00 do 8.00 a od 15.00 do 16.30 jsou určeny pro pracující rodiče. 

 

Zdravotní stav dítěte: 

• Při nástupu do MŠ zákonný zástupce musí podepsat Čestné prohlášení. 

• Pokud při ranním příchodu bude dítě jevit příznaky infekce (např. kašel, dušnost, 

teplota apod.), je učitelka oprávněna dítě nepřevzít.  

• V případě, že dítě trpí alergií, prosíme o aktuální lékařskou zprávu, že tomu tak 

skutečně je.  

• V průběhu dopoledne bude kontrolně všem dětem měřena teplota bezkontaktním 

teploměrem. V případě, že bude dítěti naměřena vyšší teplota než 37 °C, budou ihned 

kontaktováni jeho zákonní zástupci a domluven způsob řešení situace. Dítě bude do 

příchodu zákonných zástupců umístěno do oddělené místnosti (samozřejmě 

s dohledem personálu). Stejně bude postupováno v případě, že bude dítě v průběhu 

pobytu ve škole jevit i další příznaky infekce. 

 

A co zůstalo stejné? 

Stejný zůstal náš hluboký zájem o děti. O to, aby se s námi ve školce cítily bezpečně a šťastně. 

Aby měly prostor pro své tvořivé bezprostřední vyjádření a nadále prožívaly ve školce se svými 

kamarády i dospěláky chvíle radosti, spontánnosti, objevování…… Aby si šťastně hrály a 

zároveň učily, tak jako to u nás vždy dělaly. 

 

Vážení rodiče, 

pevně věřím, že se nám společným zodpovědným přístupem podaří vytvořit bezpečné 

prostředí pro všechny zúčastněné, a že ve zdraví ukončíme tento školní rok.  

Přeji Vám za celý tým mateřské školy hlavně zdraví, pohodu a šťastné dny. 

 

 

Mgr. Stanislava Korcová  
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