
Pravidla pro provoz MŠ Křižanovice v době od 25. 5. do 30. 6. 2020

Provozní doba školy je od 6:45 do 16:00 hod.

Škola v žádném případě nebude organizovat pohyb dětí a doprovázejících osob před vstupem 
do školy. Organizovat pohyb osob na veřejném prostranství má ze zákona právo pouze Policie ČR 
(na rozdíl od toho, co se domnívají autoři metodiky pro otevírání škol).

Vstup do školy bude dětem umožněn jen po předložení Čestného prohlášení, které musí být 
vyplněno a podepsáno zákonnými zástupci. Doprovázejícím osobám bude vstup do školy umožněn 
jen v roušce a na nezbytně nutnou dobu (předání dítěte a informování učitelky). S převlékáním 
dítěti pomůže paní učitelka, doprovod je povinen co nejdřív opustit budovu.

Do budovy MŠ vstupujte jednotlivě, tzn. jedno dítě + doprovod!

Při vstupu do školy bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem, při jakékoliv odchylce 
od normálu nebo při jakémkoliv náznaku onemocnění horních cest dýchacích nebude dítěti 
umožněn vstup do školy a bude společně s doprovodem odesláno domů.

Po vstupu do školy a převlečení v šatně si dítě pod dohledem paní učitelky důkladně umyje ruce 
mýdlem, případně dezinfekčním přípravkem.

Děti a zaměstnanci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

Pokud to počasí umožní, budou aktivity organizovány tak, aby bylo možné větší část dne strávit 
venku a to nejen v areálu školy, ale i formou vycházek mimo obydlenou část vesnice.

Pokud se v průběhu dne u dítěte vyskytnou příznaky onemocnění, bude okamžitě izolováno 
od ostatních a neprodleně o tom vyrozumíme zákonné zástupce, kteří budou povinni si dítě 
v nejkratším možném čase vyzvednout.

Při nástupu do školy 25. 5. 2020 budou všechny děti formou přiměřenou jejich věku poučeny 
o mimořádných hygienických opatřeních a o povinnosti je dodržovat. 

Závěrem připomínám, že účast dětí na předškolním vzdělávání v době od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
je čistě dobrovolná a záleží jen na rozhodnutí zákonných zástupců.

Pevně věřím, že se nám společně podaří tuto nelehkou dobu překonat a bez zbytečných 
nesrovnalostí úspěšně zakončit letošní školní rok!

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy


