
 

OZNÁMENÍ RODIČŮM  

Provoz Mateřské školy DOLAŇÁČEK  

v období letního provozu od 20. do 31. července 2020 

PŘÍCHOD        06.00 – 08.00 HODIN 

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ    11.45 – 12.00 HODIN 

VYZVEDÁVÁNÍ PO ODPOL. ODPOČINKU  14.45 – 16.00 HODIN 

Při prvním stupu dítěte do MŠ je rodič povinen odevzdat podepsané ČESTNÉ PROHÁŠENÍ O 

NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZA POSLEDNÍCH 14 

DNŮ (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta čichu, chutí). Toto prohlášení je k dispozici 

na webových stránkách www.msdolany.cz  

1. Do mateřské školy je přijato dítě pouze zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků 

respiračního onemocnění. 

2. V případě, že se u dítěte objeví příznaky onemocnění, bude rodič ihned telefonicky informován a je 

povinen si dítě vyzvednout. 

3. U dětí, které trpí alergií, je toto nutné nahlásit p. učitelce. 

4. Doprovázející osoba předává dítě při vstupu do MŠ, nevstupuje dovnitř, přičemž má ústa řádně 

zakrytá rouškou.  

5. Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku v areálu mateřské 

školy.  

Co musím ve školce odevzdat? a to 20.7. ve třídě Houseneček, nově příchozí 27.7. ve třídě Motýlků 

- Podepsané čestné prohlášení. 

- Při příchodu do školky rodič odevzdá p .uč podepsanou plastovou krabičku, ve které bude odložená 

čistá rouška pro případ, že by nastala situace, kdy by dítě roušku muselo použít.  

- Rodič také odevzdává tašku s náhradním oblečením pro dítě. 

 

Jak se chovat, když jdu do školky a jak to bude probíhat? 

• Zaměstnanci dětem při předávání u vstupu do školky budou měřit teplotu. V případě zvýšené teploty 

dítě nemůže navštěvovat MŠ. 

• Dítě přichází už převlečené ve věcech, ve kterých se bude pohybovat v herně. Před vstupem do třídy 

mateřské školy si dítě za pomoci personálu mateřské školy umyje ruce (důkladně 20 až 30 sekund 

tekutým mýdlem) a zaměstnanci pak dohlédnou i na vydezinfikování ruk před vstupem do třídy. 

K osušení rukou se používají vždy jednorázové ručníky. 

• Dítě si do školky nesmí brát žádné plyšové hračky, a to ani v případě, že zůstává spinkat.  

• Děti si taktéž nebudou čistit zoubky. 

• Při vyzvedávání je dítě v oblečení, ve kterém bylo při pobytu ve třídě a je předáno opět před  

budovou mateřské školy. 

 

Děkujeme za dodržování všech opatření ☺ 

Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte 

své děti, sebe a v neposlední řadě i nás.  

http://www.msdolany.cz/

