
Oznámení rodičům 

Vzhledem k současné situaci onemocnění COVID-19 si vás dovolujeme upozornit na pravidla, 
kterými se MŠ Na Paloučku bude řídit v období od 1.9.2020: 

 Žádáme vás, abyste při vstupu do MŠ vždy použili dezinfekční prostředek na ruce. 
 Do MŠ bude přijato jen dítě zcela zdravé, to znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního 

onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota.  
 Pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy a kašle, bude mu umožněn vstup do MŠ pouze 

v případě, prokážete-li, že dítě netrpí infekční nemocí. 
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak 

dospělá osoba, která dítě přivádí). 
 Děti a zaměstnanci MŠ nemusí v prostorách MŠ nosit roušky. 
 Děti vybavte 2 kusy roušek, uložte je do přihrádky v šatně dětí – použijeme v případě 

mimořádné situace. 
 V případě, že se u dítěte během dne projeví známky respiračního onemocnění, budete 

telefonicky kontaktováni a vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte z MŠ. Do okamžiku 
vyzvednutí dítěte u MŠ bude toto dítě izolováno od ostatních dětí. 

 Před každým vstupem dítěte do třídy si každé dítě řádně umyje ruce vodou a mýdlem za 
dohledu pedagogů. Součástí vzdělávání dětí bude nácvik hygienického mytí rukou u dětí. 

 Žádáme vás, aby při příchodu a vyzvedávání dítěte z MŠ doprovázela dítě jen jedna osoba. 

 V rámci onemocnění COVID-19 zpřísňujeme hygienická pravidla úklidu v MŠ, stravování dětí, 
pobytu venku i celkové organizace dne, abychom předešli přenosu jakéhokoliv infekčního 
onemocnění. Z tohoto důvodu nemohou děti v současné době nosit do MŠ osobní předměty 
a hračky, s výjimkou „spinkáčků“ nejmenších dětí. 

 Dočasně omezujeme konání a účast na aktivitách, kde dochází k větší koncentraci osob 
(divadla, podzimní párty apod.). 

 V případě mimořádné situace budeme postupovat dle pokynů KHS. 

 V případě mimořádných opatření nebo nařízené karantény, která znemožní osobní 
přítomnost v MŠ více než polovině dětí z jedné třídy, zajistí MŠ distanční vzdělávání pro děti 
v posledním ročníku vzdělávání, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 Upravujeme pravidla pro stravování dětí – děti si nebudou samostatně brát svačiny, nalévat 
polévku, rozdávat příbory, mazat svačiny, nalévat pití do vlastních hrnků – vše zajistí 
pedagogičtí a provozní zaměstnanci 

 V případě oslav narozenin a svátků může dítě ostatním dětem přinést pouze originálně 
zabalené mlsání (ne domácí pečení). 

 V případě nařízené karantény dítěte, kdy je MŠ otevřena, hradíte úhradu za předškolní 
vzdělávání. 

 

Žádáme vás o respektování těchto pravidel, kterými ochráníte zdraví svých dětí i zaměstnanců MŠ 

 

Děkujeme      

Kolektiv zaměstnanců MŠ Na Paloučku 


