
Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek 

  Čížová 18, 398 31 

Tel:382 279 278, IČO:70986584, email: skola@cizova.cz 
 

Vážení rodiče, 

od 18. 5. 2020 bude umožněno Vašim dětem účastnit se předškolního vzdělávání.  

Děkujeme Vám za včasné oznámení, kdo nastoupí do MŠ 

Dovolte, abychom Vás seznámili s opatřeními, která zavedeme v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí. 

Opatření a pokyny vycházejí z manuálu, který jsme obdrželi od MŠMT. 

Cesta do školy a ze školy: 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 
opatřeními, zejména: 

Zakrytí úst a nosu rouškou 

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

Příchod ke škole a pohyb před školou: 

 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.  

Vstup do budovy školy: 

PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY POUŽIJE KAŽDÝ DEZINFEKCI, KTERÁ BUDE U VSTUPU. 

Vstup do budovy školy je umožněn dětem a jedné doprovázející osobě. 

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně 
nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) 

Rodič odevzdá první den po příchodu do MŠ zákonným zástupcem podepsané „Čestné prohlášení“ (je 
přílohou emailu). Pokud nemáte možnost vytisknutí, najdete ho v šatně MŠ. 

Dítě si svojí roušku uloží do pytlíku a nechá v šatně. 

 V budově školy (šatně MŠ): 

Neprodleně po přezutí (platí i pro rodiče) a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt 
ruce vodou a tekutým mýdlem. Prosíme rodiče o pomoc při mytí rukou svých dětí a poté předání 
vyučujícímu do třídy. V každé třídě, toaletě, jídelně, šatně bude  dezinfekce.  

Ve třídě a v jídelně: 

Ve třídě nemají děti roušky nasazené.  

Vyučující mohou používat roušky i ochranné štíty. Prosíme, seznamte děti s touto skutečností, ať 
nejsou překvapené. 

Děti si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.  

V dopolední části bude probíhat výuka plně v režii vyučujících (téma, přestávky, vycházky…). 



Prosíme, dejte dětem do batůžků venkovní oblečení. Většinu času budou děti trávit na školním dvoře a 
zahradě. 

Do MŠ si děti nebudou nosit žádné hračky. Ani na spaní. 

Nepřítomnost dítěte omlouvejte emailem: skolka@zscizova.cz 

Při podezření na možné příznaky Covid-19: 

Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

Pokud se příznaky projeví během dne, bude dítě okamžitě izolováno a rodiče neprodleně informováni. 

Pravidla školního stravování: 

Škola bude vydávat obědy, svačiny i odpolední svačiny a zajistí všechna příslušná hygienická 
pravidla. Obědy dětem jsou zajištěny automaticky. 

Další pokyny a upřesnění: 

Čestné prohlášení každý rodič odevzdá v den nástupu do školy. Bez něho nemůže být dítě přijato do 
MŠ. 

Každé ráno dejte svým dětem podepsanou láhev na pití (sportovní, cyklistickou, láhev s víčkem), 
v průběhu dne bude dětem pití doplňováno. 

 

Děkujeme za dodržování pravidel!   Kolektiv MŠ 

 


