
Organizační opatření odloučeného pracoviště Lidická 

Čipy nebudou od 11.5.2020 aktivní. 

Rozpis provozu jednotlivých tříd 

SLUNÍČKA        7:00  -15:00 hodin 

BERUŠKY          6:30  -16:30 hodin 

KOPRETINKY    6:30  -16:30 hodin 

SKŘIVÁNCI       7:00 – 16:00 hodin 

VČELKY             7:00 – 15:30 hodin 

KUŘÁTKA          6:30  -15:30 hodin 

MOTÝLCI – z důvodu nízkého počtu nahlášených dětí a nepřítomnosti pedagogických 

pracovníků je třída uzavřena. Děti ze třídy Motýlci budou navštěvovat třídu VČELKY. 

Děti ze třídy VČELKY budou od 11.5. rozděleny do tříd v hlavní budově dle rozpisu, se kterým 

budou zákonní zástupci telefonicky seznámeni. 

Děti přivádějte a odvádějte do MŠ pouze v době provozu jednotlivých tříd. 

Předávání a vyzvedávání dětí  

Horní budova – Včelky, Kuřátka  - při příchodu ke vstupním dveřím si rodič i dítě 

vydezinfikuje ruce(dezinfekce bude připravena u všech vstupů), zazvoní na zvoneček třídy, 

učitelka si dítě po kontrole jeho tělesné teploty, celkového stavu převezme. Vyzvedávání dětí 

bude probíhat stejným způsobem. Rodič do šatny nevstupuje.  

Pokud rodič vyzvedává dítě odpoledne z areálu školní zahrady – po příchodu na školní 

zahradu zůstává stát na místě k tomu určeném –  bude výrazně označeno – učitelka mu dítě 

přivede. Rodič s dítětem odchází z areálu MŠ – do šatny dětí již nebude vstup možný. 

Vzhledem k tomu, že dítě bude převlečeno do oblečení, ve kterém půjde domů, apelujeme 

na rodiče, aby děti měly oblečení, které si mohou ušpinit. Do ostatních prostor školní 

zahrady rodič nebude vstupovat. 

Hlavní budova – Sluníčka, Berušky, Kopretinky, Skřivánci - při příchodu ke vstupním dveřím si 

rodič i dítě vydezinfikuje ruce(dezinfekce bude připravena u všech vstupů), zazvoní na 

zvoneček, učitelka si dítě po kontrole jeho tělesné teploty, celkového stavu převezme.  

Vyzvedávání dětí bude probíhat stejným způsobem. Rodič do šatny nevstupuje. 

Pokud rodič vyzvedává dítě odpoledne z areálu školní zahrady – po příchodu na školní 

zahradu zůstává stát na místě k tomu určeném – dětské dopravní hřiště - bude výrazně 

označeno – učitelka mu dítě přivede. Rodič s dítětem odchází z areálu MŠ – do šatny dětí již 

nebude vstup možný. Vzhledem k tomu, že dítě bude převlečeno do oblečení, ve kterém 

půjde domů, apelujeme na rodiče, aby děti měly oblečení, které si mohou ušpinit.  

Do ostatních prostor školní zahrady  je vstup zakázán.  



Pokud rodič potřebuje vyzvednout věci z MŠ – děti, které již nenastoupí – vždy po 

telefonické domluvě. 

Během příchodu  a odchodu z MŠ dodržujte odstup 2 metry od ostatních. 

 

V případě změny budete včas informováni třídními učitelkami.  
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                                                                                                             Mgr. Jana Ondroušková 

 

 


