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V Praze, dne 27.5.2021 
 
 
Vážení rodiče, 
 
s ohledem na stále se měnící epidemiologické podmínky vám oznamujeme, že se         
s radostí navracíme k „normálu“. S platností ode dne 1.6. bude náš provoz tak, jak byl 
obvykle – tedy vstup pro všechny třídy přes kód hlavním vstupem do MŠ (už ne přes 
terasy u 1. a 2. třídy), botníky k dispozici pro všechny třídy (už ne v chodbičkách), dále 
provoz tříd se slučováním dětí (ranní a odpolední sběrné třídy). Vzhledem k tomu, že 
je již od 3.5.2021 povolen běžný provoz MŠ, není důvod dále tato opatření ani z naší 
strany dodržovat natolik striktní. Pochopitelně se vše nadále řídí obecnými pravidly 
(nošení respirátorů na pozemku školy a v budově, dodržování odstupů, používání 
desinfekce, mytí rukou, …).  
 
A ještě něco, co zatím budeme dodržovat dále, jsou opatření vůči varování, které 
nebylo specifikováno: tedy zamykání vstupu na pozemek školy mimo dobu, kdy 
můžete své děti do MŠ přivádět a odvádět. Spodní branka nebude otevřena vůbec. 
Věříme, že tyto opatření zajistí silnější ochranu MŠ vůči případnému ataku zvenčí. 
 
Při této příležitosti znovu na všechny apelujeme:  

• zavírejte za sebou dveře,  

• všímejte si, kdo s Vámi vchází na pozemek školy,  

• všímejte si, co kdo nese (nebo už nenese a někde „to“ odložil),  

• dívejte se okolo sebe, zda někde není nepatřičný předmět – v tom případě ihned 
kontaktujte Polici ČR a uvědomte kohokoliv z personálu MŠ, 

• nepouštějte nikoho cizího do budovy!!!,  

• neperte se s koulí u vchodových dveří když vycházíte ven, ale důsledně otevírejte dveře 
tlačítkem nad dveřmi (zablokovanou kouli proti otáčení už opět někdo strhnul, ačkoliv 
byla znovu opravená – šetřete s námi naše finance investované do oprav raději na něco 
smyslupnějšího, co místo oprav budeme moci pořídit pro Vaše děti), 

• ptejte se pro Vás neznámých osob v areálu MŠ, zvláště v případě, pokud půjde směrem 
k vchodu do MŠ a bez dítěte,   

• buďte všímaví! Jde o bezpečí nás všech a hlavně Vašich dětí. Bohužel více udělat 
nemůžeme. 

 
 

Bc. Veronika Vaněčková, DiS. 
        ředitelka školy 
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