
 
  

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení 
a mateřská škola logopedická 
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Organizace je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 46 
 
             V Šumperku 29. 4. 2020 
 
 
Informace k otevření MŠ od pondělí 11. 5. 2020  
 
1. Provoz MŠ bude probíhat s níže uvedeným omezením, pravidelné intervence budou 

z organizačních důvodů omezeny. 
 

2. Provoz MŠ – 7.00 – 15.00 hod. – provedení ranního screeningu  
 
3. Z důvodu organizace zajištění vzdělávání musí rodič přihlásit své dítě do MŠ nejpozději 

dva dny předem a musí mít nahlášenou stravu (vedoucí jídelny – tel.: 734 595 978) 
 

4. Všichni pracovníci MŠ budou muset používat předepsané ochranné prostředky 
 

5. Děti v naší MŠ budou po celou dobu docházky používat ochranné prostředky dýchacích 
cest – roušky. Při příchodu do  MŠ dítě obdrží školní roušku. Roušky budou měněny 
během dne v pravidelných intervalech. Po odchodu z MŠ bude školní rouška odevzdána 
ke sterilizaci. 

 
6. Pedagogický personál povede děti v rámci svých schopností a věkových možností dětí 

k vhodnému způsobu manipulace s rouškami, podle věku a schopností dětí s nimi nacvičí 
vhodné používání 

 
7. Rodiče docházejících dětí budou poučeni, že k pobytu budou děti přijímány jen zdravé, 

bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií je 
potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho 
onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.  

 
8. Rodič dítě předává přítomnému pedagogickému pracovníkovi v tzv. ranním filtru s 

informací, že dítě netrpí žádnými projevy onemocnění a cítí se zdrávo. 
 

9. Před vstupem do třídy mateřské školy si dítě za pomoci personálu školy umyje a řádně 
vydezinfikuje ruce. 

 
10. Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí, 

bude nápomocen dětem při použití desinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny 
(umýt ruce a na řádně vysušené ruce použít dezinfekční prostředek). 

 
 
 
       Mgr. Miroslav Haltmar, MBA,MSc. 
             ředitel školy 
 


