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OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Vážení rodiče, 

po dohodě se zřizovatelem bude provoz mateřské školy znovu otevřen dne 25.5.2020. 

Na základě této dohody stanovuji organizaci a podmínky k zahájení provozu Mateřské školy 

Chrustenice, okres Beroun, příspěvková organizace. 

Současně přikládám doporučení MŠMT na provoz mateřských škol v období do konce školního 

roku 2019/2020. Přílohou tohoto dokumentu je čestné prohlášení, které vyplníte a předáte 

zaměstnanci mateřské školy při prvním příchodu dítěte do MŠ. 

Na čestném prohlášení musí být aktuální datum nástupu dítěte do mateřské školy! 

Je na vašem zvážení, zda nastoupí dítě zpět k docházce do mateřské školy. 

V tomto období je povinné předškolní vzdělávání dobrovolné. 

Prosíme, do 22.5.2020 nahlaste docházku Vašeho dítěte v týdnu od 25.5.2020 – 29.5.2020  

e- mailem na jirankovams@seznam.cz, nebo SMS na telefonní číslo 721 389 667. 

Stanovenou organizaci a bezpečnostní podmínky je nutné dodržovat pro zabezpečení 

zdraví dětí a personálu mateřské školy.   

 Před budovou MŠ je nutné dodržovat 2 metrové rozestupy.  

 Po zazvonění na budovu mateřské školy vyčkejte příchodu zaměstnance mateřské školy, 

kterému předáte své dítě. Rodič do budovy mateřské školy nebude vstupovat.  

 Nezapomeňte s sebou při prvním příchodu s dítětem do mateřské školy čestné prohlášení 

o zdravotním stavu Vašeho dítěte. Bez prohlášení nemůžeme dítě přijmout. 

 Dítěti při příchodu do mateřské školy změříme teplotu bezdotykovým teploměrem. Podle 

Ministerstva zdravotnictví děti v mateřské škole a na školní zahradě roušku nosit 

nemusejí, zejména proto je nezbytné, aby byly děti skutečně zcela zdravé, proto i s malou 

rýmou či pokašláváním a jinými zdravotními problémy – teplota, průjem, únava nevoďte 

dítě do mateřské školy. V součastné době nemůže být přijato dítě vykazující příznaky 

virového infekčního onemocnění. Pokud v mateřské škole zjistíme zdravotní problémy u 

dítěte, budete okamžitě kontaktováni a dítě si z mateřské školy vyzvednete. Z tohoto 

důvodu musíte být dostupní na telefonu. 

 Po převlečení si každé dítě umyje ruce vodou a mýdlem po dobu cca 20- 30 sekund (máme 

pro děti připravenou básničku, aby je mytí rukou bavilo a dobu mytí dodržovaly) a utře se 

do jednorázového papírového ručníku. 

 Oblečení si děti budou nosit každý den čisté v podepsané igelitové tašce  (oblečení na ven, 

náhradní oblečení), při odchodu si vše odnesou domů, v šatně zůstanou pouze bačkory a 

v lůžkovinách pyžama. V této tašce budou mít děti vložený podepsaný igelitový sáček 

nebo plastový box, ve kterém budou mít 2 ks sterilních roušek pro případ použití. 

V pondělí dávejte do tašky i pyžamo. 

 Do MŠ je zakázáno nosit hračky (ani plyšáky). 
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 Děti budou v mateřské škole bez roušek, učitelky mohou být bez roušek a provozní 

pracovníci budou mít roušku. 

 Pobyt dětí bude v areálu školy, po svačině budeme vzdělávací činnosti přesouvat na 

zahradu mateřské školy.  

 Školní stravování proběhne v běžné podobě s dodržováním zvýšených hygienických 

pravidel – děti si samy jídlo a pití nepřipravují, pitný režim bude dodržován, podává ho 

pouze personál v ochranných pomůckách. Neodhlášený oběd (např. v případě náhlého 

onemocnění) si rodiče mohou vyzvednout a odnést pouze v jednorázových nádobách – 

např. menu box, v případě polévky do jednorázové misky. 

 V tuto dobu jsou zvýšená hygienická opatření – pravidelná dezinfekce všech povrchů, 

úklid všech místností a pravidelné větrání. 

 Při vyzvedávání dětí z MŠ opět zazvoňte na budovu a vyčkejte na příchod zaměstnance, 

který Vám předá dítě. 

Platby v MŠ – všichni rodiče mají za březen přeplatek v částce 425,- Kč, kdy byla mateřská 

škola uzavřena. Tento přeplatek bude zúčtován v květnu. V dubnu, kdy byla MŠ uzavřena, se 

školné neplatí. Za dobu uzavření mateřské školy se školné nikomu účtovat nebude. 

Do konce tohoto školního roku se z důvodů epidemiologických opatření nebudou konat žádné 

společné akce. 

Podle vývoje aktuální situace se mohou podmínky provozu měnit. 

Provoz MŠ v červenci 2020 a srpnu 2020 bude přerušen. 

Děkujeme za spolupráci. 

Přejeme všem pevné zdraví. 

                                                                                        Hana Jiránková  

                                                                                 ředitelka mateřské školy            


