
MANUÁL K  NÁVRATU ŽÁKŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOLNÍ BRANNÉ 

Do mateřské školy bude přijato jen předem přihlášené dítě.  

Odevzdaná přihláška a čestné prohlášení jsou nutnou podmínkou k návratu dítěte do MŠ. 

Formuláře jsou na webových stránkách školy a ve výklenku za školou. 

Vraťte do pátku 15. 5. do krabice označené MŠ – FORMULÁŘE do výklenku za školu. 

1) NÁVRAT DO ŠKOLKY 

Organizace ochrany zdraví a provozu v MŠ se bude řídit metodikou MŠMT vydanou 30. 4. 2020. Tato metodika je 

zveřejněna na webových stránkách školy (NÁSTĚNKA – otevření ZŠ a MŠ). Do mateřské školy v Dolní Branné, okres 

Trutnov budou 25. května 2020 přijaty děti, které se 

a) řádně přihlásí  do 15. 5. 2020 (formulář dostanete) 

b) podepíší a odevzdají ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (formulář dostanete) 

Pokud dítě po 25. 5. onemocní a po uzdravení se bude vracet do MŠ, MUSÍ RODIČE OPĚT PODEPSAT ČESTNÉ 

PROHLÁŠENÍ. 

2) CESTA DO ŠKOLKY 

Do školy jdou děti v roušce a dodržují odstupy. Podrobnější pokyny v metodice. 

3) PŘÍCHOD KE ŠKOLCE 

Školka bude v provozu od 6:30. Před školkou se děti a rodiče neshlukují.  Rodiče a cizí osoby mají vstup do budovy 

školky zakázán. Dítě bude předáno u vstupních dveří, které budou uzamčeny a rodiče budou zvonit.  Vstup do MŠ 

bude umožněn nejpozději v 7:30. Poté bude budova uzamčena. Provoz MŠ bude zajištěn do 15:30 hodin. 

4) V BUDOVĚ ŠKOLKY 

Děti budou vybaveni z domu dvěma (jednorázovými nebo látkovými podepsanými) rouškami a sáčkem na uložení 

roušky. V budově školky mít děti roušku nemusí. Budou dodržovat hygienická pravidla podle metodiky. S těmito 

pravidly budou seznámeni první den po příchodu do školky (rodiče si je přečtou v metodice). 

5) STRAVOVÁNÍ 

Dolní Branná bude zajišťovat stravování náhradním způsobem.  

Důvodem je malá kapacita ŠJ a její plánovaná rekonstrukce. Od 25. 5. nebude kuchyň vůbec v provozu (ani myčka). 

Oběd bude dovážen ze školní jídelny ve Vrchlabí. Svačinky budou podávané standardně. Děti mají zákaz jakékoliv 

donášky vlastních potravin a nápojů z domova. Každý den budou vybaveny vlastním hrnečkem, který bude v sáčku a 

podepsaný. Také doporučujeme vlastní lžíci a lžičku. Škola dodá plastové jednorázové nádobí. Diety jsou zakázané.  

Odhlašování obědů je nutné 24 hodin předem (předchozí den dopoledne).  

Odhlašujte pouze na telefonu paní Pitrmanové – 737 762 004 

6) PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19 

Apelujeme na rodiče, aby neposílali do školky děti nastydlé, s příznaky alergie a jiných nemocí dýchacích cest. Při 

projevu těchto příznaků, musíme dítě umístit do izolované místnosti, kontaktovat rodiče a informovat hygienickou 

stanici. Tato situace zkomplikuje život Vám i celé školce. DĚTEM BUDE KAŽDÉ RÁNO MĚŘENA TEPLOTA. 



7) REKONSTRUKCE ŠKOLY 

Dne 6. května schválilo zastupitelstvo obce Dolní Branná zahájení rekonstrukce a přístavby budovy školy a školky. 

Stavba se dotkne provozu ve všech částech a odděleních. S jejím zahájením se počítá v nejbližších týdnech. 

Dokončena by stavba měla být do šesti měsíců od zahájení. Tato akce se plánovala několik let a je pro další život 

školy velmi důležitá. Bohužel přinese omezení provozu (např. stravování).  

 

8) DALŠÍ INFORMACE 

Pro zvýšení hygieny bude platit zákaz NOŠENÍ VLASTNÍCH HRAČEK, půjčování čehokoliv.  

OŠETŘOVNÉ – s otázkami k ošetřovnému se obracejte na MPSV nebo MŠMT nebo ministerstvo zdravotnictví. 

V současné době (11. 5.) platí, že zůstane ošetřovné pro školáky nechodící do ZŠ, ale nezůstane pro MŠ. Nás – školy – 

nikdo neinformuje, sledujeme internet a zprávy stejně jako vy. 

NÁHRADNÍ PROSTORY pro pobyt dětí v MŠ po zahájení rekonstrukce řešíme. Hodně záleží, kolik dětí se do MŠ 

přihlásí. Při velkém počtu je možné, že budeme dojíždět s některou skupinou do Vrchlabí – mateřské centrum 

KOPRETINA. Doprava a pobyt je v jednání. 

Tento manuál může být aktualizován podle vývoje v ČR, ale hlavně dalších nařízení, metodik a vyhlášek MŠMT. 

Sledujte webové stránky školy   www.zsdolnibranna.cz 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy  

Odpovědná osoba – Martina Kobrlová – 739 593 172    v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 
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