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Opatření k otevření MŠ ke dni 10. 5. 2021 

Vážení rodiče, 

podle harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství bude od 10. května zahájen 

opětovný provoz mateřské školy v plném rozsahu bez roušek a bez testů, a to od 6.30 hod. do 

16.30 hod. Přiveďte prosím děti ráno včas, tedy do 8.00 hodin, poté se brána zamkne. 

Jelikož třetí osoby mají přístup do budovy jen v nutných případech, nebudete do mateřské 

školy vpuštěni. Všechny věci Vašich dětí řádně označte, do tašky rozdělte oblečení na ven, 

do třídy, na spaní, náhradní oblečení a předejte paní učitelce. Věci, které ve školce zůstaly, 

Vám paní učitelka předá. 

V prvních dnech bude vhodné, pokud budete paní učitelky informovat, jak se Vaše dítě do 

školky těší, jestli má z něčeho obavy, jak se vyspalo atd. Pro některé děti bude příchod do 

školky po tak dlouhé době znamenat novou adaptaci, proto jsou pro nás všechny informace tak 

důležité.  

Děti ze třídy Včeliček budou nosit roušky při přesunu do třídy v ŠD a do jídelny. Prosíme, 

roušku i sáček, do kterého si roušku odloží, viditelně označte, nebo připevněte k roušce šňůrku, 

aby si dítě roušku jen stáhlo a zůstala mu na krku. 

Paní učitelky se na všechny děti těší, připravují adaptační režim a pozvolný návrat k běžnému 

režimu ve školce. Věříme, že společně vše zvládneme a děti budou ve školce spokojené. 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy  

Při cestě do školy a ze školy se na děti a rodiče (doprovod) vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. 

• Rodiče budou dodržovat při příchodu do MŠ rozestupy 2 metry. 

• Zákonní zástupci nebudou mít povolen vstup do budovy základní  ani mateřské 

školy. Děti předají učitelce u zadního vchodu MŠ – vstup zelenou bránou od hlavní 

silnice, a to v čase 6.30 – 8.00 h. poté bude vchod uzavřen. Vyzvedávání dětí bude 

probíhat u téhož vchodu. Děti, které půjdou po obědě, bude možné vyzvedávat 

v rozmezí 12.15 – 12.30 h. 

• Před vstupem do MŠ proběhne ranní kontrola (kontrola zdravotního stavu–rýma, 

zánět spojivek, kašel a další). Pokud Vaše dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni 
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posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme Vás tedy, abyste dítě s akutními 

alergickými příznaky nechali raději doma. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Děti mateřské školy roušky v prostorách mateřské školy nosit nemusí. 

• Každé dítě bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Roušku dítěti podepište. 

• Dítě má z domova naučené základní hygienické návyky a je schopno dodržovat 

stanovená hygienická pravidla v mateřské škole, jejichž dodržování kontrolují 

učitelky a ostatní zaměstnanci mateřské školy.  

• Ve třídě bude omezen přístup k hračkám. Využívány budou pouze ty, které lze 

dezinfikovat a pravidelně omývat. 

• Děti si nesmí nosit z domova žádné hračky, plyšáky ani jiné předměty. Pokud si dítě 

donese vypraného mazlíčka na spaní, už ve školce zůstane. 

• Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat na zahradě MŠ. Dejte dětem 

dostatek vhodného oblečení i gumáky. 

 

INFORMACE: 

Úplata: 

V měsíci březnu a dubnu byla úplata zrušena, v měsíci květnu bude úplata nížena na 310,- Kč 

(netýká se dětí, které do MŠ již nastoupily) 

Školní jídelna: 

Rodiče dítěte, které 10. 5. nenastoupí, jsou povinni odhlásit stravování dítěte nejpozději 

do 7. 5.  do 13.00 hodin na tel.: 722 199 671. 

Zpracovala: Bc. Petra Appeltauerová, zástupkyně ředitelky školy 

 

V Boleradicích dne 5. 5. 2021                               Mgr. Miroslava Fišerová, ředitelka školy 
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