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INFORMACE  RODIČŮM DĚTÍ V MŠ 

pro školní rok 2020/2021 

PRAVIDLA ORGANIZACE PROVOZU MŠ Lučina od 01. 09. 2020 

  

 Dítě přichází do mateřské školy pokud možno pravidelně, nejpozději do 
7:55 hod.! V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pověřeného 
pracovníka ZŠ a MŠ den dopředu.  

 Doprovod může vstoupit maximálně do šaten! 

Šatna MŠ je umístěna v suterénu budovy školy a vchod pro děti a zákonné 

zástupce je zezadu od tělocvičny. 

 Do prostor budovy školy a MŠ už nevstupuje – dítě předává pověřenému 

pracovníkovi ZŠ a MŠ u vchodu na chodbu ZŠ („lítačky“), zde mu také sdělí 

případné důležité informace. 

 Provoz MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.                                                                              

Prosíme o dodržování této provozní doby! 

 

 Příchod do MŠ – nejpozději do 07:55 hodin!!!                                                                        

Poté je budova uzavřena. 

Od 8:00 hodin v ZŠ probíhá výuka žáků a v MŠ vzdělávání dětí. 

 Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnou předškolní docházku        

každý den od 8:00 do 12:00 hodin a neúčast v MŠ musí být zákonným 

zástupcem řádně omluvena – telefonicky, ústně, písemně a následně 

záznamem do omluvného listu dítěte. 

 Během začátku školního roku budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění 

údajů v evidenčních listech dětí (GDPR, potvrzení lékařem, alergie apod. – 

hlavně u nově přijatých dětí). 

 Dítě odchází z mateřské školy pokud možno pravidelně v předem 
domluveném čase. V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce 
pověřeného pracovníka ZŠ a MŠ hned ráno a zapíše dřívější odchod dítěte                
z MŠ do připraveného sešitu.  

Možnost vyzvednutí dítěte po dopoledním vzdělávání bude od 12:15 až 12:30 
hodin, odpoledne od 14:45 do 16:30 hodin. 

 Po zazvonění a vpuštění vyčká zákonný zástupce před tělocvičnou, do 
prostor šaten může vstoupit, až bude jeho dítě přivedeno pověřeným 
pracovníkem ZŠ a MŠ. 

 V šatně se zákonní zástupci zdržují nezbytně nutnou dobu!                             
Minimalizuje se tím čas možného setkání s žáky ZŠ. 
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 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, 
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) 
nesmí do mateřské školy vstoupit.     

 Dítě jevící zdravotní komplikace nebude do mateřské školy přijato.    
Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude 
umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve 
vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici. 

 Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění 

U chronicky nemocných dětí, žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako 
rýma a kašel potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o 
infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn 
vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. 

 Nošení roušek se bude řídit podle vývoje epidemiologické situace! 

Pokud bude na semaforu ministerstva zdravotnictví v daném okrese bílá či         
zelená barva, roušky povinné ve škole nebudou. 
Pokud ale bude v okrese situace zhoršená na oranžovou či červenou barvu,    
 začnou se povinně nosit roušky i ve škole. 

 Neprodleně, po příchodu do mateřské školy, si bude muset každý důkladně  
           umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a desinfekcí. 

 Děti se budou utírat do jednorázových papírových ručníků, popřípadě do  
           jednotlivě přidělených textilních ručníků. 

 !!! Nebudou si také čistit zuby a česat vlasy!!! 

 V mateřské škole bude zajištěna zvýšená desinfekce a větrání tříd. 

 Denní stravování bude zajištěno, děti si jídlo nebudou nabírat samy a  
           nebudou si brát ani příbory – vše bude připraveno předem. 

 !Dítě NESMÍ do mateřské školy vnášet vlastní hračky! 
 

 Platba Úplaty za vzdělávání v mateřské škole do 15. dne v daném měsíci 

ve výši: 300,- Kč – č. účtu ZŠ Lučina:  19-3767980247/0100 (do poznámek 

uvést příjmení a jméno dítěte a třídu MŠ). Děti s povinným předškolním 

vzděláváním a s odkladem školní docházky „úhradu“ neplatí. 

 

 

 Platba stravného POUZE formou inkasa nebo jednorázovým příkazem 

NEJPOZDĚJI k 15. dni následujícího měsíce  – č. účtu ZŠ Lučina:                         

19-3767980247/0100 

 

Přihlášku ke stravování si vyzvedněte u vedoucí školní jídelny p. Moniky Klusové 

+420774713660 

 
 

https://www.kurzy.cz/obec/bila-okres-liberec/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/rousky/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/skoly/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/rousky/
https://www.kurzy.cz/koronavirus/skoly/


 
 

 
3 

 

Základní škola a mateřská škola Lučina 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 
Tel.: +420 558 689 139 

Mobil: +420 773 127 056 
E-mail: zs.lucina@seznam.cz 

Web: www.zs-lucina.cz 
Lučina č.p. 2,  PSČ 739 39, IČO 70982961 

 
 

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit nejpozději den předem od 8:00 hod. 
do 13:00 hod. telefonicky u vedoucí školní jídelny ZŠ.  
V případě náhlého onemocnění dítěte si mohou rodiče neodhlášený 
oběd vyzvednout a odnést v době od 11:00 do 11:15 (platí pouze v první den 
nepřítomnosti dítěte!).  
Vlastní jídlonosič, který bude podepsaný a řádně vymytý, bude v ten daný den 
ráno, do 8 hod., doručen na stůl ve vestibulu u hlavního vchodu do budovy 
školy. 
 

 

RODIČE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZAJISTÍ: 

 Děti nosí – v rámci zdraví a bezpečnosti – papučky bez šněrování  (NE 

nazouváky, crocsy, tenisky…)! 

 Papučky a pyžamka označte jménem nebo značkou dítěte a to lihovým fixem. 

 Na pyžamka přišijte poutka na pověšení.  

 V pytlíčcích v šatně budou mít děti označené (podepsané) náhradní 

převlečení (tepláky, tričko, ponožky, kalhotky nebo trenýrky).                                        

Žádáme Vás o oblečení a obutí, které bude vhodné k aktuálnímu počasí, 

ročnímu období a také k tělesnému vývoji Vašeho dítěte!!! 

 Z důvodu bezpečnosti nedávejte dětem deštníky!!! 

 

 

 

 

 

V Lučině 28. 08. 2020      Mgr. Ilona Racková                       

 

                                                                                                      ředitelka školy 

 


