
 

 Manuál pro rodiče z MŠ Lyčkovo náměstí – organizace provozu MŠ od 25. 5. do konce školního roku 

1. Příchod do MŠ a pohyb před školkou 

- minimalizace velkého shromažďování osob před budovou školky, dodržení odstupu 2 m v souladu 

s krizovými a mimořádnými opatřeními, 

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školky platí povinnost zakrytí úst a nosu, kromě dětí do 7 

let, 

- do šatny bude vpuštěno pouze 5 dětí v doprovodu, počítejte s časovou rezervou, 

- příchod do MŠ je běžném v čase 6:30 – 8:30h,  

2. V prostorách MŠ 

- do budovy MŠ bude vpuštěno pouze zapsané dítě s doprovázejícím jedním rodičem a sourozencem 

předškolního věku, a to pouze na dobu nezbytně nutnou (převlečení, umytí rukou a předání, odpoledne 

převzetí), 

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje v roušce, 

- při prvním příchodu do MŠ odevzdá rodič třídním učitelkám vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového onemocnění,  

- do budovy školky nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

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

akutní infekce dýchacích cest), 

- z těchto důvodů bude všem dětem a rodičům při ranním vstupu do budovy MŠ změřena teplota 

provozními zaměstnankyněmi, 

- před vstupem do třídy si dítě umyje ruce  (utření rukou jednorázovými utěrkami, rodič nevstupuje do 

umývárny), 

- předání dítěte třídní učitelce bude probíhat po umytí rukou na prahu třídy (rodič nevstupuje do třídy), 

3. Stravování v MŠ 

- svačiny a obědy budou probíhat v jídelně za zvýšených hygienických podmínek, 

- všechny děti, jejichž rodiče potvrdili, že nastoupí od 25. 5. 2020, budou automaticky přihlášeny na 

pondělní oběd, 

- v dalších dnech je přihlášení a odhlášení obědů již pouze v režii rodičů, 

- pokud vaše dítě nepřijde v pondělí 25. 5. 2020 do školky, je potřeba odhlásit oběd do 8:00h  dne 22. 5. 

2020 v systému stravování, 

- do konce školního roku není možné z hygienických důvodů si osobně vyzvedávat neodhlášené obědy 

ve školní jídelně, 

4. Školné 

- školné za měsíc červen budou platit pouze děti, které nastoupí v měsíci červnu (za měsíce duben a 

květen se školné vrací), 

- děti v povinném předškolním vzdělávání školné neplatí, 

- přeplatky za školné vám budou automaticky vráceny na účet, 

5. Změna pitného režimu 

- z hygienických důvodů není možné ve třídách používat: pítko, hrníčky a konve, 

- prosíme vás o vybavení dítěte funkční lahví, která  bude označena jménem vašeho dítěte, 

-  lahev budeme využívat během celého dne v prostorách školky i na zahradě,  

- prosíme vás o každodenní vymytí lahve a naplnění (doporučujeme vodu), 

6. Provoz MŠ 

- 6:30 – 17:00 

- režim MŠ zůstává stejný (příchody, vyzvedávání), 

- co nejvíce času budeme trávit s dětmi venku na zahradě MŠ 


