
Příloha Školního řádu platná od 20.5.2020 

 
Informace a pokyny ke znovuotevření MŠ Motýlek Pardubice 
(v souvislosti s opatřením COVID-19) 

 
Na základě usnesení Rady města Pardubice ze dne 18.5.2020 a výsledků dotazníkového šetření 

bude MŠ Motýlek znovu uvedena do provozu od 25.5. 2020, za dodržení nastavených 

protiepidemiologických opatření, hygienických a provozních podmínek z důvodu ochrany 

zdraví dětí i zaměstnanců. 

Rozdělení dětí do tříd bude dle výsledků dotazníkového šetření a organizace personálního 

zajištění provozu. 

Do MŠ budou přijímány pouze děti 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, případně i při vstupu do MŠ. 

Zákonný zástupce u prvního vstupu dítěte do MŠ předloží vyplněné nebo na místě vyplní 

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.  

Každé pondělí bude při příchodu dítěti změřena teplota. Jinak dle potřeby během dne 

v případě změn zdravotního stavu dítěte, podezření na virové onemocnění. Upozorňujeme, že 

budeme sledovat zdravotní stav dětí – je nutné si uvědomit, že se děti vrací po delší době opět 

do kolektivu a lze předpokládat, že se opět objeví různé virózy (respirační, střevní a další).  

Děti, které budou vykazovat známky některého z těchto onemocnění, nelze umístit do 

kolektivu mezi zdravé děti. 

Provoz mateřské školy Motýlek je zkrácen a upraven od 7.00 do 16.30 hodin z důvodu 

zajištění zvýšených nároků na dodržování hygieny a úklidu, dostatečné kapacity personálu. 

Děti budou nastupovat do mateřské školy v čase od 7.00 do 8.00 hodin. Mějte na vědomí, že 

budete muset dodržovat 2 m odstupy od jiných rodičů, proto se mohou tvořit před mateřskou 

školou zástupy.  

Do budovy může vstoupit vždy jen jedna osoba jako doprovod s dítětem. 

Děti budou předávány 1 zákonným zástupcem v ochranné roušce pracovníkovi mateřské 

školy. Použitou roušku svého dítěte si u předání vezmete zpět. Zákonným zástupcům ani jiným 

osobám nebude umožněn vstup do šatny dětí. 

Děti budou předávány zpět zákonnému zástupci pracovníkem mateřské školy ve školkou 

určeném čase opět mimo šatnu dětí. 

Pokud bude dítě odcházet po obědě, ráno při předání tuto skutečnost rodiče nahlásí a budou 

si moci dítě vyzvednout v čase od 12.15 hod. do 12.45 hodin.  



Odpolední předání dětí bude probíhat dle počasí přímo v mateřské škole nebo na zahradě MŠ 

1 osobou doprovodu v ochranné roušce od 15.00 hodin do 16.15 hodin (abychom Vám stihly 

děti v klidu předat a ukončit provoz MŠ v 16.30 hodin). Předání bude probíhat stejným 

způsobem jako při příchodu do MŠ z mateřské školy odpoledne. 

Stravování bude v MŠ Motýlek probíhat standardním způsobem, v souladu s metodikou 

MŠMT. 

 

Děti budou mít do MŠ s sebou: 

− Dva igelitové sáčky – podepsané a vyznačené „Čisté roušky“ a ˇ“Použité roušky“. 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. 

− Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, elasťáky nebo tepláčky), oblečení do 

třídy a batůžek s označenou plastovou lahvičkou s pitím na odpolední pobyt venku. 

− Na pobyt na zahradě budeme chodit v oblečení, ve kterém dítě přišlo do MŠ. 

− Náhradní oblečení a oblečení do třídy + výše uvedené a označené sáčky s rouškami vložte, 

prosím, do jménem dítěte podepsané igelitové tašky.  

− Do osobního batohu dítěte dejte podepsanou lahvičku s pitím na odpolední pobyt venku. 

Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy nebudou děti nosit 

do mateřské školy žádné vlastní hračky, předměty atd. Již nyní začněte, prosím, děti na 

tuto skutečnost připravovat. 

 

V Pardubicích 20.5.2020 

 

Mgr. Ivana Koppová 

ředitelka MŠ 

 


