
 

Obnovení provozu mateřské školy Kamínek: 
Rada města Pardubic dne 18. 5.2020 schválila obnovení provozu mateřských škol od 25. 5. 2020. 
 
Podmínkou je respektování maximálních hygienických a protiepidemiologických opatření. 

Z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců a dodržení nastavených protiepidemiologických 
opatření upozorňuji na důležité informace pro rodiče dětí, které budou MŠ navštěvovat: 

1. Zkrácení provozu mateřské školy Kamínek od 7. 00 hod.  -  16.30 hod. 
2. Děti budou nastupovat do mateřské školy od 7. 00 hod. do 8. 00 hod. Poté 

již bude MŠ uzamčena a nebude umožněn vstup do MŠ. 
3. Děti budou předávány 1 zákonným zástupcem pracovníkovi mateřské 

školy v ochranné roušce u vstupu do mateřské školy, rodičům nebude 
umožněn vstup do šatny dětí. 

4. Děti budou předávány zpět zákonnému zástupci pracovníkem mateřské 
školy  opět u vchodu do MŠ nebo branky zahrady, a to od 15.00 hod. do 
16.30 hod.   

5. Pokud bude dítě odcházet po obědě, odchod  z MŠ od  12.00 hod. – 12.30 
hod., kdy si rodiče mohou dítě vyzvednout. Předání bude probíhat stejným 
způsobem jako při odchodu z mateřské školy odpoledne, u dveří MŠ. 

6. Rodič podepíše před nástupem dítěte do mateřské školy čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

7. Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního 
onemocnění. Ve školce bude k dispozici bezdotykový teploměr. Dítěti 
může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se jeví, že dítě není zcela 
zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí 
dítěte do mateřské školy. 

8. Jakmile rodiče ráno, při předání dítěte, sdělí učitelce, že dítě má alergii 
(vleklé rýmy, déletrvající kašel, opakující se sípavé dýchání, vznik kožních 
kopřivek nebo zvracení a průjem po požití nějaké stravy či léku) musí být 
přítomnost alergie prokázána tím, že je dítě odborně sledováno u lékaře, 
který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie. 
V takovém případě přinese  lékařskou zprávu, která se tak stane součástí 
dokumentace dítěte - posudek o zdravotním stavu dítěte. Při lékařsky 
nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný 
příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do 
školky přijato. 

9. Stravování bude ve školkách probíhat standardním způsobem. 
10.  Každé dítě bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky. 

Oba budou podepsané a nadepsané čisté X špinavé. V sáčku na čisté 
roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich 
nutného použití během dne. Roušku nebudou v mateřské škole děti nosit. 

11. Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy nebudou 
děti nosit do mateřské školy vlastní hračky, potraviny, cukrovinky. 

 
Při jakékoliv změně podmínek Vás budu informovat.   
 


