
KRITÉRIA A OPATŘENÍ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ RÁJEČKO  

OD 25. KVĚTNA 2020 

Na základě dohody se zřizovatelem Obcí Ráječko jsou stanovena následující kritéria a 

opatření pro obnovení provozu MŠ Ráječko v období od 25.5.2020 do 3.7.2020: 

V den nástupu do mateřské školy, tj. 25.5.2020 je povinností zákonného zástupce doložit 

podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a 

podepsat Seznámení s přílohou č.1 ke Školnímu řádu. Pokud zákonný zástupce tyto 

dokumenty nepodepíše, nebude dítěti do mateřské školy vstup umožněn. Oba dokumenty 

jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, 

rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního 

onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu – při 

vstupu do MŠ bude dítěti změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem. 

Provoz mateřské školy bude denně od 6.30 – 16.30 hod. ve všech 3 třídách. 

Skupina dětí ve třídě se nebude obměňovat, zůstanou stabilně. Děti budou mít stabilně i své 

učitelky, aby nedocházelo ke křížení. 

Děti si po dobu zvýšených hygienických opatření nesmí nosit vlastní hračky!!! 

Příchod dětí do MŠ je nejpozději do 8.00, poté již nebude dítěti umožněn vstup do budovy 

školy z důvodu dezinfekce prostor, voďte proto děti do MŠ s dostatečným časovým 

předstihem!!! 

Všechny doprovázející osoby dodržují před školou i v prostorách školy odstupy 2 metry 

v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními – v šatně je povolen vstup max. 4 

osobám. 

Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a to pouze na dobu 

nezbytně nutnou, dítě předá osobně učitelce a nahlásí, zda bude dítě spát nebo si jej 

vyzvedne po obědě, případně před obědem. 

Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem 

k dodržování hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné. 

Rodiče dětí s dietním stravováním potvrzeným od lékaře a podepsanou Dohodou o 

stravování s vedením školy budou jídlo předávat učitelkám při ranním předávání dítěte. 

Z hygienických a bezpečnostních důvodů jim nebude umožněn vstup do školní kuchyně. 

Polední odpočinek bude z důvodu zajištění dostatečného prostoru mezi lehátky určen 

především rodinám, které nemají jinou možnost jak zajistit dohled nad svými dětmi. 



Vzdělávání a organizace v MŠ bude výrazně odlišná od stávající – bude výrazně omezen 

výběr her a vzdělávacích pomůcek na minimum, bude výrazně omezen pohyb v prostorách a 

na zahradě MŠ, budou výrazně omezeny činnosti a aktivity s dětmi tak, aby byla striktně 

dodržována především hygienická a bezpečnostní opatření. 

V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ Veroniku Kyzlinkovou na telefonním čísle 

773 318 494 v pracovní dny od 8.00 – 12.00 hodin. 

 

 

 

V Ráječku, dne 13.5.2020    PaedDr. Pavel Vaverka 

       ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


