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PROVOZ MŠ SPÁLOV V OBDOBÍ OD 2. listopadu 2020   

Vážení rodiče, 

v souladu s krizovými opatřeními vlády ze dne 12. října 2020 a aktuálních změn si Vám 

dovoluji oznámit, že od 2. listopadu 2020 bude (se zřetelem na možné personální obsazení) i 

nadále omezen provoz v mateřské škole na jednu třídu, skupiny dětí z klasické i montessori 

třídy budou spojené. 

Z toho důvodu si Vás dovolujeme požádat, abyste zvážili nutnost docházky Vašeho dítěte do 

mateřské školy. Současně Vás chci informovat, že pedagogický dozor bude zajištěn v době od 

07,00 do 15,30. 

Dovoluji si také připomenout některá pravidla pro pohyb v prostorách mateřské školy 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 

nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) a v prostorách, které jsou vymezeny 

pedagogickými pracovníky (šatny MŠ, chodba v přízemí apod.). 

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

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce 

vodou a tekutým mýdlem. 

 Nikdo 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) nesmí do školy vstoupit. 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 

    Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla.  

Současně si Vás dovoluji informovat o tom, že od 2. listopadu 2020 bude školní jídelna 

mateřské školy v provozu a bude zajišťovat i vaření pro veřejnost (strávníci přihlášení v září 

2020). 

Děkuji za pochopení.    

Ve Spálově, 30. 10. 2020 

 

PaedDr. Zdeněk Kotas, 

        ředitel školy 

 

  

-   

mailto:spalovzs@tiscali.cz

		2020-11-01T12:46:36+0100
	PaedDr. Zdeněk Kotas




