
Příloha Školního řádu platná od 1.9.2020 

 
Informace a pokyny k zahájení školního roku 2020-2021 MŠ Motýlek Pardubice 
(v souvislosti s opatřením COVID-19) 

 
Na základě Metodiky MŠMT a MZČR a hygienických doporučení bude provoz MŠ Motýlek od 

1.9.2020 probíhat za dodržení nastavených protiepidemiologických opatření, hygienických 

a provozních podmínek z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců. 

Rozdělení dětí do tříd bude zpravidla dle věku dětí a seznamů určených ředitelkou školy. 

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. 

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

Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.  

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

kolektivu mezi zdravé děti. 

Provoz mateřské školy Motýlek je stanoven od 6.15 do 16.45 hodin. 

Děti budou nastupovat do mateřské školy v čase od 6.15 do 7.45 hodin (individuálně 

maximálně do 8.00 nebo výjimečně později dle dohody s učitelkou). Mějte na vědomí, že bude 

vhodné dodržovat odstupy od jiných rodičů a dětí, aby nedocházelo ke zbytečně velkému 

seskupení rodičů a dětí v budově školy, v šatnách dětí.  

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

Děti budou předávány 1 zákonným zástupcem v ochranné roušce pedagogické pracovnici do 

konkrétní třídy mateřské školy. Děti mít roušky nemusí. Zákonným zástupcům ani jiným 

osobám nebude umožněn vstup do třídy dětí (individuálně možno vstup dohodnout 

s učitelkou ve třídě). 

Děti budou předávány zpět zákonnému zástupci nebo jím zmocněné osobě pedagogickou 

pracovnicí mateřské školy ve školkou určeném čase v šatně dětí, popřípadě na zahradě MŠ. 

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 14.45 hodin do 16.40 hodin (abychom Vám stihly 

děti v klidu předat a ukončit provoz MŠ v 16.45 hodin). Předání bude probíhat stejným 

způsobem jako při příchodu do MŠ z mateřské školy odpoledne. Pokud budete potřebovat dítě 

mimořádně vyzvednout dříve, dohodnete si čas s učitelkou ve třídě. 

V době uzavření haly MŠ, zvoňte na tlačítko třídy Vašeho dítěte. 



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. 

− Pyžamko na odpolední odpočinek (vždy v pondělí přinesete čisté a v pátek s sebou 

odnesete na vyprání. 

− 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 

s označením nebo jménem dítěte vložte, prosím, do textilní tašky v šatně dítěte.  

− 2 balení papírových kapesníků (1x vytahovací v krabici a 1x celé balení kapesníčků). 

Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika onemocnění dětí nebudou 

děti nosit do mateřské školy žádné vlastní hračky, předměty atd.  

 

V Pardubicích 31.8.2020 

 

Mgr. Ivana Koppová 

ředitelka MŠ 


