
Informace o obnovení provozu MŠ a jeho podmínkách. 

Standardní provoz MŠ Lukavice bude obnoven v pondělí 25. 5. 2020 od 6.30 h. 

Od 11. 5. 2020 budou zaměstnanci MŠ zjišťovat zájem rodičů o předškolní vzdělávání svých dětí. 

Nejpozději 20. 5. informujte školu emailem (skola.lukavice@gmail.com) nebo SMS zprávou (739 

049 718), zda Vaše dítě nastoupí 25. 5. do MŠ.  

Pro předškoláky je vzdělávání povinné, proto rodiče nepřítomné dítě omlouvají podle školního řádu. 

Provozní doba MŠ je obvyklá, 6.30 h -15.30 h. 

Při první vstupu (tj. 25. 5.) předloží zákonný zástupce dítěte písemné čestné prohlášení (o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin) – viz příloha. 

Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše, nemůže dítě docházet do MŠ. 

Příchod k MŠ a ranní filtr 

Rodič s dítětem přichází k MŠ. Platí obecná povinnost zakrytí úst a nosu a dodržování odstupů 2 m 

v případě setkání více rodičů a dětí. 

K předání dítěte dochází u vstupu do MŠ. Zaměstnanec školy dítěti změří teplotu bezkontaktním 

teploměrem, dotazem zjistí aktuální zdravotní stav dítěte, provede dítěti dezinfekci rukou a 

převezme ho. Rodiče nevstupují do budovy MŠ. 

Průběh dne v MŠ 

Děti nenosí roušku. Pedagogičtí pracovníci užívají roušku nebo štít v souladu s pokynem ředitelky 

školy. Vzdělávání bude probíhat stejně jako v běžných podmínkách. Větší důraz bude na dodržování 

hygieny a dezinfekci povrchů předmětů častého užívání (kliky, stoly, WC). 

Stravování v MŠ bude v běžném režimu. Odhlašování dětí je možné nejpozději den předem do 13 h. 

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ a pozdního odhlášení nebudeme vydávat stravu s sebou. 

Odchod dětí z MŠ 

Rodič, který si jde vyzvednout dítě, přes telefon oznámí, pro koho jde a čeká na zahradě školy. 

Zaměstnanec školy se postará o převlečení dítěte a rodiči ho předá u vstupu do MŠ. Rodiče opět 

nevstupují do budovy MŠ. 

Podezření na možné příznaky Covid 19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid 19 (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest) nesmí do školy 

vstoupit. Pokud dítě během pobytu v MŠ vykazuje některý z příznaků, bude umístěno do samostatné 

místnosti, rodiče budou kontaktováni a co nejrychleji si dítě vyzvednou. O podezření škola informuje 

hygienickou stanici. 

Uděláme vše pro zdraví a bezpečnost vašich dětí a vašich rodin. Věříme, že i přes všechna výše 

zmíněná opatření budou děti ve školce šťastné a spokojené. 

                                                                                                                  kolektiv ZŠ a MŠ Lukavice 
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