
Základní škola a Mateřská škola Prace, Školní 109, 664 58 Prace 

Informace k znovuotevření Mateřské školy Prace 

Vážení rodiče, 

pečlivě prosím pročtěte informace k ochraně zdraví a provozu                   
mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020. 

• Mateřská škola bude otevřena od 1.6.2020 do 10.7.2020 

• První den provozu mateřské školy potřebujeme podepsané Čestné 
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění; bez 
tohoto prohlášení nemůžeme dítě do mateřské školy přijmout 

• Všechny děti, které nastoupí 1.6.2020 do mateřské školy, jsou 
automaticky přihlášeny ke stravování  

• Vstup do budovy bude umožněn pouze omezenému počtu dětí a rodičů 
na jednu šatnu (jeden rodič a dítě, případně rodič a sourozenci 
navštěvující mateřskou školu), a to nejdříve od 6.15 hodin; děti s rodiči 
jsou do školy vpouštěni postupně, před mateřskou školou udržují 
rozestupy  

• Rodiče se v prostorách mateřské školy pohybují jenom po dobu nezbytně 
nutnou k převlečení dítěte a předání do třídy 

• Děti budou rozděleny do tříd v počtu 15 a 15 dětí na třídu (šatny zůstávají 
stejné, seznamy dětí - zařazení do tříd - budou vyvěšeny ve vstupní 
chodbě) 

• Při vstupu do mateřské školy si rodiče a děti vydezinfikují ruce ve vstupní 
chodbě, každému dítěti bude změřena teplota bezdotykovým 
teploměrem (při teplotě nad 37,5 stupně není dítěti umožněn pobyt ve 
školce) 

• Nikdo s příznaky COVID-19 (kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu a chuti…) 
nesmí do prostor mateřské školy vstupovat 

• Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykáže některý z příznaků 
nemoci COVID-19, bude umístěno do izolace a rodiče budou vyzváni 
k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová 
hygienická stanice 

• Všichni zaměstnanci i rodiče nosí ve společných prostorách roušky 

• Při pobytu ve třídě nemusí děti ani učitelé nosit roušku, o nošení roušky 
rozhoduje pedagog 

• Po sejmutí roušky po příchodu do mateřské školy ji rodič dítěti ukládá do 
sáčku v šatně 

• V každé třídě se bude každou hodinu min. 5 minut větrat 
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• Mateřská škola bude maximálně využívat venkovní areál – zahradu a 
přilehlé hřiště zahrady, kde v případě příznivého počasí mohou děti trávit 
většinu dopoledních a část odpoledních činností 

• Před každým jídlem si dítě vždy umyje a vydezinfikuje ruce, děti se 
neobsluhují samy (příprava příborů, nabírání polévky, chystání svačiny) 

Doporučení pro rodiče: 

• Pokud máte možnost vyzvednout dítě po obědě, učiňte tak. Zabráníte tak 
odpolednímu spaní více dětí na omezeném prostoru a šíření možné 
nákazy. 

 

Věnujte pozornost dalším dokumentům na našem webu: 

• Čestné prohlášení 

• Platby školného 

 

 

V případě nejasností či potřeby telefonické komunikace, využijte prosím 
konzultační hodiny vždy v pondělí a ve středu od 9,00 – 12,00 hodin 
(tel.544 244 755, 602 208 997) nebo mail: zs@skolavpraci.cz. Přímo se můžete 
také obrátit na vedoucí mateřské školy - vedoucims@skolavpraci.cz, tel. 
602 208 997.  

 

 

 

V Praci dne 11.5.2020                   Mgr. Andrea Hrabáková, ředitelka školy 
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