
Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění dotazníku, který se týká znovuotevření 
mateřských škol.

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte 
prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma. 

Děti budou moci docházet do MŠ za nastavených přísných hygienických podmínek, které budou blíže specifikované 
v manuálu ministerstva školství a zdravotnictví (MŠMT a  MZČR). Předpokládané podmínky by mohly vypadat takto:

 Na každý den musí mít dítě 4 sterilní roušky a 2 podepsané  a o označené sáčky. Jeden na roušky čisté, druhý 
na ty použité. Manipulaci a základní návyky na roušku by měli dětí mít již z domova (nandání, nedotýkat se 
apod…)

 Paní učitelky budou vaše děti přebírat již ve vstupní hale, nebude možné s dětmi docházet do jednotlivých tříd.
 Dětem bude při ranním filtru měřena teplota, nemocné dítě nebude moci být do MŠ přijato (rýma, kašel, 

teplota). Zvažte i případné alergie na dezinfekci. V případě alergie na pyly a jiné bude potřeba potvrzení od 
lékaře!

 Počty dětí ve třídách budou buď sníženy podle doporučení MZČR, tzn., že děti mohou být po celou dobu 
mimořádné situace i v jiné třídě, či může být upravena provozní doba  jednotlivých tříd. Vše by mělo být zřejmé 
z manuálu, které mateřské školy obdrží z ministerstva.

Podmínky docházky budou doplněny či upraveny dle bližších informací v Manuálu, který bude pro tento účel vydaný 
MŠMT a  MZČR.

A/ DOTAZNÍK:
1. Otevření mateřské školy je pro nás rizikové (senior v domácnosti, chronická nemoc a jiné..) a  tudíž 

otevření MŠ raději nevyužijeme.
2. Otevření MŠ si nepřeji, protože mi zanikne nárok na OČR.
3. Svou dceru/syna si nechám doma, jsem na mateřské dovolené.
4. Uvítám otevření mateřské školy a určitě svou dceru/ syna do MŠ umístím.
5. Svou dceru/syna si nechám doma i když bude MŠ otevřena.
6. Svou dceru/syna umístím do MŠ až na prázdninový provoz.
7. Svou dceru/syna umístím do MŠ až v září.

-vhodnou odpověď prosím zakroužkujte

*Dotazník vyplnil zákonný zástupce (jméno a příjmení):             

* Jméno a příjmení dítěte:

B/ Prázdninový provoz:

V neposlední řadě si promyslete a napište, zda bude Vaše dítě o letních prázdninách docházet do MŠ, abychom znali 
přibližný počet dětí. Letní prázdninový provoz bude zajištěn podle manuálu MŠMT a  MZČR . 

Mám zájem, aby mé dítě o letních prázdninách docházelo do MŠ 

Vyplněný dotazník, prosíme, posílejte na email Veronika.helebrantova@zskrupka.cz, či vytištěný a vyplněný vhoďte do 
schránky naší mateřské školy. 

Děkujeme za Váš čas a ochotu a přejeme poklidný a ve zdraví prožitý čas, brzy se budeme těšit, Na shledanou 😊

1. 7. - 10. 7. 2020    Ano   /    Ne
24. 8. - 31. 8. 2020 Ano   /    Ne
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