
MATEŘSKÁ ŠKOLA ČINĚVES, okres Nymburk 

  Činěves 184, 289 01 Dymokury 

tel.: 721 038 911, e-mail: ms-cineves@seznam.cz 

 

Opatření po obnovení provozu Mateřské školy Činěves 

 

Vážení rodiče, 

naše mateřská škola se znovu otevře v pondělí 18. května 2020. Vzhledem k pandemii 

COVID-19, je pro nás velmi důležitá bezpečnost a ochrana zdraví Vašich dětí a zaměstnanců 

MŠ, proto bude důležité dodržovat následující opatření, která byla konzultována s KHS 

Nymburk, se zřizovatelem a doplněna o doporučení z Manuálu MŠMT. 

Předškolní vzdělávání nebude povinné, proto je na zvážení zákonných zástupců, zda své 

dítě do MŠ pošlou. 

 

 

- Provozní doba MŠ se nemění. Provoz bude tedy zajištěn od 6:30 – 16:00 hodin.  

- Při cestě do školky a ze školky platí pro děti a doprovod obecná pravidla stanovená 

krizovými opatřeními – zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky. 

- Před vstupem do MŠ použijí rodiče i děti antibakteriální gel, který bude umístěn 

přede dveřmi. 

- U dětí bude po příchodu pravidelně měřena teplota, a rodiče budou dotazováni na 

zdravotní stav dítěte. Do MŠ mohou nastoupit pouze děti zdravé, bez jakýchkoliv 

respiračních a ostatních příznaků nemoci. Scházení bude možné jen do 8 hodin. 

- Zákonní zástupci vyplní a podepíší čestné prohlášení, které obdrží do svých schránek 

a přinesou v den příchodu do MŠ.  

- Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude pohybovat pouze se zakrytými 

dýchacími cestami, a zdrží se pouze na nezbytně nutnou dobu! (příchod, pomoc 

s oblékáním, předání, odchod.) V šatně se budou moci pohybovat max. 4 rodiče a to 

s 2m rozestupy. Před školkou prosíme o minimalizování shromažďování osob. 

- Děti by s sebou měly mít jednu čistou roušku, pro případ náhlého onemocnění. Pokud 

by dítě vykazovalo možné příznaky, budou ihned kontaktováni zákonní zástupci a 

bude nutné okamžité vyzvednutí dítěte.  

- Děti a pracovníci nemusí v areálu MŠ nosit roušku ani jinou ochranu dýchacích cest, 

prostory MŠ budou pravidelně desinfikovány, větrány, vybaveny desinfekčními gely, 

mýdly a ubrousky. 

 

Děkujeme za pochopení a dodržování veškerých pravidel. 

      Veronika Korpassová 


