
Vážení zákonní zástupci dětí, 

dnes, dne 13. 5. 2020, posílám všem slíbené informace k obnovení provozu naší KMŠ sv. Klimenta.  Prosím Vás 

o opravdu důkladné přečtení a důsledné dodržování těchto podmínek provozu.  

V souvislosti s rozvolňováním Mimořádných opatření vydaných vládou ČR a vzhledem k Vašemu velkému zájmu 

o docházku dětí do naší školy dochází k obnovení provozu naší mateřské školy od pondělí 25. 5. 2020 

za zvýšených epidemiologických opatření při organizaci podmínek provozu.  

Základní provozní podmínky Katolické mateřské školy sv. Klimenta (dále již jen „KMŠ“) po dobu trvání 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení: 

1. Při prvním vstupu do KMŠ předloží zákonný zástupce dítěte (dále jen „rodič“) čestné prohlášení, které 

obsahuje: a) písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ 

b) písemné čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění (např. horečka, dušnost, kašel, náhlá ztráta 

chuti a čichu apod.) Bez čestného prohlášení nemůže dítě do KMŠ nastoupit.  

2. Cesta do Katolické mateřské školy a odsud domů: 

a) Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. 

u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

b) Příchod do KMŠ a pohyb před KMŠ: 

• Je zcela nezbytné minimalizovat velké shromažďování osob před KMŠ. 

• Před KMŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není 

nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

3. V prostorách KMŠ 

a) Je zakázáno vstupovat do areálu školy s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest). S takovými příznaky nesmí do mateřské školy nikdo vstoupit. 

b) Po vstupu do KMŠ si musí každý důkladně vydezinfikovat ruce. 

c) Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou 

dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Po vyzvednutí dítěte z KMŠ  rodič s dítětem okamžitě opustí areál 

KMŠ. 

d) Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné trávit většinu dne venku na zahradě KMŠ.  



Je nezbytné, aby s touto skutečností počítali i rodiče a dětem dali potřebné věci.  

e) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

f) Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně pronajaté části zahrady školy. 

g) Veškeré prostory mateřské školy budou během dne ve zvýšené míře čištěny, dezinfikovány a bude 

prováděno pravidelné větrání vnitřních prostor. 

h) Je zakázáno nosit vlastní hračky z domova a ukládání dětských vozidel v areálu školy.  

Věřím, že přistupujete k Vašemu rozhodnutí přivést v tomto období Vaše dítě do Katolické mateřské školy 

velmi zodpovědně. 

PODROBNÝ MANUÁL K PROVOZU NAŠÍ KMŠ 

Provoz bude od 25. 5. 2020 až do odvolání pouze  od 8:00 do 16:00 hod.  V KMŠ bude upraven denní režim, 

bezpečnostní a hygienické podmínky, které musí být přísně dodržovány! 

1. Před vstupem do KMŠ budou rodiče se svými dětmi dodržovat rozestupy 2 m od ostatních rodičů s jejich dětmi 

a budou vstupovat do budovy pouze v případě deštivého počasí.   

2. V případě nedeštivého počasí předává rodič dítě paní učitelce na školní zahradě. Branka zahrady bude 

zamčená a vstup na zahradu bude zajišťovat k tomu určený zaměstnanec KMŠ. Při vstupu do budovy KMŠ – 

v případě deštivého počasí -  si rodič a dítě vydezinfikují ruce (dezinfekce bude připravena u vstupu do šaten). 

V šatně se rodič s dítětem zdržuje jen nezbytně nutnou dobu a paní učitelka nebo asistentka pedagoga si dítě 

převezme ve dveřích třídy.  Rodič pouze vyčká, až pracovnice školy zkontroluje zdravotní stav dítěte (ranní filtr) 

a opustí budovu. (První den nástupu dítěte musí rodič předat čestné prohlášení).  

3. Dítěti dejte více věcí na převlečení v podepsané tašce nebo batohu. Větší část dne budeme trávit venku na 

školní zahradě (tj. teplé oblečení, lehké oblečení, pokrývku hlavy, sluneční brýle, holínky, nepromokavé bundy, 

pláštěnky, atd..) 

4. Je zakázáno dávat dětem do školky hračky z domova!!! 

5. Dítě, které bude projevovat jakékoliv známky onemocnění, nebude do KMŠ přijato. Děti budou sledovány 

i během dne a při příznacích onemocnění, budou rodiče okamžitě informováni a dítě si musí co nejdříve z KMŠ 

vyzvednout. Je nezbytné být na telefonním příjmu!  

6. Dítěti paní učitelka nebo paní asistentka změří bezdotykovým teploměrem teplotu.  

Rodič odevzdá paní učitelce nebo paní asistence vyplněné a podepsané čestné prohlášení o nerizikovosti 

dítěte. Poté paní učitelka nebo paní asistentka dítě od rodiče přebírá a odvádí si ho.  Dítě si okamžitě dojde 

umýt ruce mýdlem. 



7. Pobyt ve třídě ŽELVIČEK  a RYBIČEK – bude pedagogy zajištěn tak, aby část dětí byla v herně a část dětí 

u stolečků (tak, aby mezi nimi byla dodržena bezpečná vzdálenost), po určitém čase se děti vystřídají. Stravování 

ve třídě (pokud to počet dětí a situace umožní) bude probíhat takto: u stolečku budou sedět maximálně čtyři 

děti tak, aby mezi nimi byla dodržena vzdálenost 1 m. Příbory, skleničky a nádobí budou připravovat a sklízet 

pouze zaměstnanci. Jídlo budou rozdávat zaměstnanci.  Dětem je příprava na stravu zakázána.  

8. Děti, které odchází po obědě domů, předá rodičům učitelka nebo paní asistentka, na své děti tedy čekejte ve 

vymezeném čase, viz časové rozvržení režimu.  

9. Odpoledne při pobytu na školní zahradě rodič vchází brankou, kam ho vpustí k tomu určená osoba: paní 

učitelka nebo paní asistentka.   V případě nedeštivého počasí odchází dítě ze zahrady. V případě deštivého 

počasí, kdy je nezbytné vstupovat do šatny, musí rodič s dítětem co nejrychleji opustit budovu. Není možné 

pobyt v KMŠ zdržovat! 

 Časové rozvržení režimu KMŠ: Uvedené časy je nezbytné dodržovat! 

● Příchod do MŠ: 8:00 – 9:00 hod.  

● Dopolední svačina: od 9:15 hod.  

● Oběd: od 12:15 hod.  

● Vyzvedávání dětí po obědě: 13:15 – 14:00 hod. /Děti, které jdou po obědě, se rozchází ze zahrady. Pouze 

v případě deštivého počasí odchází domů z budovy/.  

● Vyzvedávání dětí odpoledne: 15:00 – 16:00 hod. (V 16:00 hod. se zahrada i budova uzamyká!) 

 Další důležité informace: 

1. Odpolední aktivity „Zpěváček“, „Keramika“, „Veselé pískání“ a „Šikula“,  se do konce školního roku 

2019/2020 ruší.  

2. Akce Přespávání ve školce bez maminky je v tomto školním roce zrušena.  

3. Rozloučení budoucích školáků s KMŠ proběhne dopoledne na zahradě bez účasti rodičů.  

4. Děti budou mít na pobyt venku (dopoledne a odpoledne) každý den vlastní podepsanou 

láhev na pití (pokud dítě nebude mít své pití, bude dítěti láhev vždy paní provozní doplněna pitím ze školní 

jídelny).                                                     

 V Praze, dne 13. 5. 2020, č. j.: 83/2020                                     

                                                                                            Mgr. Marie Kováčová, ředitelka KMŠ sv. Klimenta 
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