
 
 

 
Nástup 1.9.2021 

Vážení rodiče, milé děti, těšíme se vás v naší MŠ 

 Děti jsou rozděleny do tříd podle věku, rozpis najdete v ředitelně, ale také na hlavní nástěnce 

v suterénu MŠ. 

1.9. pro vstup do areálu použijte zvonek na ŘEDITELNU, kde vám oproti záloze 200,- 

Kč za jeden ks bude vydán čip pro další vstup do MŠ. V případě potřeby si můžete vyžádat až 

čtyři čipy. Prozatím pro Vás budou připravené čipy, které jste si při zápisu nahlásily.   

PROSÍME o PŘESNÉ ČÁSTKY – z provozních důvodů nelze vracet a dochází ke 

zbytečným problémům.  

V šatnách příslušných tříd naleznete rozpis značek. Děti se přezouvají a ukládají obuv 

a oblečení na svou PŘIDĚLENOU značku – botníky, lavičky a skříňky. 

 

Pravidla pro provoz v době zvýšených hygienických opatření 

/pro návštěvníky školy, rodiče a děti/ 

 

Platnost od 1.9. 2021 do odvolání. 

 Minimalizujte shromažďování osob uvnitř školy. 

 Doprovod dítěte omezte na jednu osobu. 

 Používejte zakrytí nosu a úst dle daných aktuálních nařízení. 

 V areálu MŠ se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu. 



 
 

 Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma, 

kašel, dušnost, bolest v krku, hlavy, svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu 

apod.) nesmí do MŠ vstoupit: 

- pokud jsou příznaky infekčního onemocnění u dítěte patrné již při příchodu, 

nebude do MŠ přijato, 

- pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou v průběhu přítomnosti 

dítěte v MŠ, bude umístěno do samostatné místnosti a rodiče budou neprodleně informováni s 

ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

 Pokud dítě trpí pylovou alergií s příznaky virové infekce, před vstupem dítěte 

do MŠ předejte aktuální lékařskou zprávu s danou informací. 

 Při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce - dávkovače s dezinfekcí jsou u 

vstupu do MŠ (pouze dospělé osoby, děti si před vstupem do třídy umyjí 

důkladně ruce pod dohledem paní učitelky). 

Děkujeme za spolupráci 

Přejeme vám u nás hezký pobyt. 

S pozdravem  

 

 

Ředitelka MŠ Lešenská 

Mgr. Šárka Šímová 


