
   

 

INFORMACE K OTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY HRUBČICE  

OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády 

ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno rozhodnutí  

o provozu mateřských škol od pondělí 10. 5. 2021: 

 

 

• Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování. 

• Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků 

k zakrytí úst a nosu, s účinnosti od 10. května 2021 na území celé České republiky 

- při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy (děti 

nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu v mateřské škole), ale 

doporučujeme při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob. 

 

Opatření k provozu v MŠ Hrubčice 

 

✓ na pondělí 10. 5. 2021 můžou zákonní zástupci  

nahlásit k docházce dítě do pátku 7. 5. 2021 nejpozději do 12,00hod  

telefonicky: 582 368 328, nebo osobně 

 

✓ rodiče budou vpuštěni do budovy MŠ, na nezbytně nutnou dobu (převléknutí, předání 

nebo odvedení dítěte z MŠ), maximálně 2 dospělé osoby v šatně, za dodržení 

bezpečnostních a hygienických opatření – desinfekce u vchodu, vyzutí venkovní obuvi 

u dospělých a dodržení povinnosti nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech 

budov  

 

✓ každé dítě bude mít v šatně k dispozici 2ks nepoužité roušky 

 

✓ do MŠ nebudou vpuštěny děti s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly 

odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, 

náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) - po případném 

zjištění příznaků, si musí zákonný zástupce bezprostředně po telefonickém 

upozornění dítě z MŠ vyzvednout – dítě bude po dobu, než si ho odvedete, v izolaci, 

s rouškou (škola má k dispozici vaše telefonní číslo, na které se kdykoli dovoláme!!!) 

 

V případě změn budete informováni na web stránce MŠ a vývěsce školy 

V Hrubčicích 5. 5. 2021 

 

Jana Přidálková ředitelka MŠ 


