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DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ ŽABČICE 

Účinnost: od 25. 5. 2020 

 

- Dodatek ke školnímu řádu tvoří pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví všech 

zúčastněných osob kvůli šíření nemoci Covid – 19. 

- Se školním řádem i jeho dodatkem jsou předem seznámeni zaměstnanci mateřské 

školy i zákonní zástupci dětí přihlášených k docházce do MŠ Žabčice. Tuto 

skutečnost potvrdí podpisem, zavazují se tak k jeho dodržování. 

 

Provoz MŠ Žabčice byl se schválením zřizovatele obce Žabčice od 17. 3. do 22. 5. 2020 jako 

mimořádné opatření kvůli epidemii koronaviru. Všechny prostory byly v době přerušení 

provozu dezinfikovány, byly pořízeny ochranné a dezinfekční prostředky, zaměstnanci byli 

seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Mateřská škola bude ve školním 

roce 2019/2020 opět v provozu od 25. 5. do 31. 7. 2020. PROVOZNÍ DOBA SE 

MIMOŘÁDNĚ UPRAVUJE NA  7:00 - 16:00 hodin, na 2 třídy v přízemí – ŽABKY a 

SLUNÍČKA. V měsíci srpnu bude mateřská škola uzavřena kvůli přípravám na další školní 

rok a čerpání dovolené zaměstnanců. 

 

Organizace provozu mateřské školy 

 

 Zákonný zástupce dítěte přihlášeného k docházce do MŠ Žabčice se předem seznámí 

s tímto školním řádem. 

 Pokud s podmínkami souhlasí a má zájem o docházku dítěte v měsících červen a 

červenec, nahlásí tuto skutečnost prostřednictvím SMS zprávy: tel. číslo 737 844 313 

 Děti mají zakázáno nosit do mateřské školy své hračky a plyšáky z domova. 

 Kvůli zabezpečení hygienických a bezpečnostních opatření budou zákonní zástupci 

dodržovat tyto doby přivádění a odvádění dětí:  

ráno příchod dětí od 7:00 – 8:00  do šatny  ŽABEK a SLUNÍČEK 

po obědě odvádění dětí od 12:00 – 12:30 

odpoledne odvádění dětí od 14:30 – 16:00 

 První den docházky dítěte do mateřské školy zákonný zástupce odevzdá podepsané 

prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a rodinných příslušníků s aktuálním datem nástupu. 

 Rodič stvrdí podpisem, že se seznámil se školním řádem a bude jej dodržovat. 
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 Při vstupu do budovy MŠ si zákonní zástupci i děti dezinfikují ruce poskytnutým 

dezinfekčním prostředkem a po celou dobu pobytu budou mít zakrytá ústa i nos rouškou. 

 Zákonní zástupci se mohou v prostou šatny dětí zdržet, pouze po nezbytně nutnou 

dobu. Nevstupují do třídy a ostatních prostor MŠ. Ze šatny si dítě převezme zaměstnanec 

školy a odchází s ním do umývárny umýt si ruce vodou a mýdlem. 

 Dítě bude mít ve svojí skříňce připravenou čistou, zabalenou a podepsanou roušku. 

Nošení roušek nebude vyžadováno ve třídách, při pobytu venku ano. 

 Ve skříňce budou děti mít denně čisté oblečení na pobyt venku i do třídy + náhradní 

spodní prádlo v uzavřeném pytlíku. Při odchodu ze šatny zůstanou ve skříňce pouze 

bačkory dané v pytlíku a náhradní spodní prádlo. 

Školné  

 Za měsíc květen bude snížené školné na částku 110 Kč. 

 Za měsíc červen a červenec se bude hradit standardní měsíční částka ve výši 450 Kč. 

Ostatní 

 Vstup do MŠ je povolen pouze jednomu zákonnému zástupci. 

 Docházku dětí je nutné nahlásit den předem prostřednictvím SMS zprávy. Omlouvání 

dětí z docházky, odchod dětí po obědě, přivádění dítěte v jiném než daném čase ze 

závažných důvodů (např. návštěva lékaře) bude prováděno taktéž prostřednictvím 

SMS zprávy na tel. číslo 737 844 313 

 Pedagog má právo v případě, že dítě jeví znaky onemocnění jej do mateřské školy 

nepřijmout. Pokud dojde k situaci, že se u dítěte tyto příznaky projeví během pobytu 

v MŠ, učitelka ihned telefonicky jedná se zákonným zástupcem o co nejrychlejším 

vyzvednutím dítěte z MŠ. 

 Pokud dítě trpí alergií, která se projevuje rýmou či podrážděním očí, doloží zákonný 

zástupce tuto skutečnost potvrzením od lékaře. 

 Po každé činnosti či hře si dítě umyje ruce vodou a mýdlem.  

 

 

 

 

 

 

 

Číslo jednací  : ŠŽa 101/2020 

V Žabčicích  dne :     7.5.2020                                                             Mgr.Kateřina Svobodová 

Ředitelka školy 
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