
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOVÁ BÍTÝŠKA  

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Vážení rodiče 

V měsíci květnu dojde ke znovuotevření mateřské školy podle aktuálního doporučení 
ministerstva školství. 

Nejdůležitější změny: 

 Kapacita školy není omezena 

 Před zahájením docházky dítěte předají rodiče učitelce čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění – dostupné na webových stránkách školy 

nebo v chodbě MŠ 

 Děti a pedagogické pracovnice nemusí nosit v prostorách MŠ roušky 

 Roušky potřebují děti pouze pro příchod do MŠ, pro pobyt venku a odchod z MŠ – pro 

uložení v šatně připravte samostatný sáček se jménem dítěte 

 Rodiče nebo jiné doprovázející osoby musí mít ochranou roušku v budově i v areálu MŠ 

 Vstup do třídy bude dveřmi přes umývárnu. Před předáním dítěte učitelce mu pomozte 

pečlivě umýt ruce (20-30sekund) 

 Ve škole i ostatních prostorech je třeba dodržovat bezpečné odstupy 2 metry 

 V areálu MŠ pobývejte nezbytně nutnou dobu a neshromažďujte se ani v prostoru 

zahrady; po vyzvednutí svého dítěte co nejrychleji odejděte  

 
V mateřské škole budou ze strany zaměstnanců dodržována další doporučená hygienická 
opatření, především dezinfekce všech prostor, vybavení a používaných pomůcek. 

Rozhodnutí o docházce do MŠ je plně v kompetenci rodičů. Pokud nechcete zatím využít 
možnost přihlásit Vaše dítě k docházce, omluvte ho obvyklým způsobem nejpozději ve čtvrtek 
7. 5. 2020 do 10 hodin dopoledne. 

Žádáme rodiče o vyjádření, od jakého období přihlásí svoje dítě k docházce. 

 Od pondělí 11. 5. 2020 

 Od pondělí 18. 5. 2020 

 Od pondělí 25. 5. 2020 (předpokládaný termín zahájení vyučování v ZŠ pro 1. stupeň) 

Informaci o zahájení docházky oznamte nejpozději ve čtvrtek 7. 5. 2020 do 10 hodin 
dopoledne – telefonicky na číslo 566 536 838, nebo telefonicky/SMS na číslo 739 139 643 
případně na e-mailovou adresu daniela.dolakova@zsob.cz 

Věnujte pozornost zdraví Vašeho dítěte. Projeví-li se na dítěti známky nějaké nemoci (rýma, 
kašel, opary a jiné dětské nemoci), je nutná domácí péče. 

O OTEVŘENÍ MŠ BUDETE INFORMOVÁNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 7. 5. 2020 
V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH 
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