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V Plzni: 26. 4. 2020 
 

ROZHODNUTÍ 
 
Lesní mateřská škola Větvička se sídlem Topolová 316/16, 326 00 Plzeň (dále jen LMŠ), zastoupená 
ředitelkou lesní mateřské školy MgA. Bc. Veronikou Formánkovou (dále jen ředitelka LMŠ), rozhodla 
o obnovení provozu LMŠ za níže popsaných podmínek a opatření, které schválila KHS Plzeň. Provoz se 
obnovuje dne: 27. 4. 2020. 
 

- Tým LMŠ, docházející děti a jejich rodiče nevykazují známky respiračního onemocnění, 
vědomě nepřišli do styku s osobou nakaženou koronavirem nebo nejsou v nařízené 
karanténě. 

- Rodiče omezí, nejlépe vyloučí dopravu dětí do LMŠ pomocí MHD 
- Nejde-li vyloučit doprava MHD, mají (rodiče i děti) během dopravy nejen roušky (i jiné 

provizorní krytí nosu a úst); doporučeny jsou rukavice 
- Děti jsou předávány u plotu do arboreta, na místě zvaném „u pískové učebny“ v čase od 8:15 

– 8:30 hod (aby nedocházelo ke shromažďování vyššího počtu lidí než 10. Odpolední 
odevzdávání dětí – tamtéž v čase 15:45 – 16:00. Změna místa předávání dětí na místo 
obvyklé nastane s ukončením nouzového stavu.  

- Děti jsou z domova vybaveny rouškami, personál LMŠ Větvička má pro případ nouze roušky 
náhradní. Použité (znečištěné) roušky a krytí každý jednotlivě odkládá do připraveného 
igelitového sáčku (v batohu). 

- V zázemí školky se děti i dospělí pohybují venku, do jurty chodí v nutných případech. 
- Spaní po obědě – v jurtě, v postýlkách tak, aby děti ležely v doporučených odstupech od 

sebe.  
- Pedagogové dbají na zvýšenou hygienu  - na mytí rukou dětí dohlíží; používají i dezinfekci na 

ruce - pro sebe i děti. K osušení rukou se používají jednorázové ručníky. 
- Vnitřní i venkovní omyvatelné plochy jsou dezinfikovány. 
- Pokud během provozu některé dítě začne vykazovat příznaky respiračního onemocnění, je 

izolováno od ostatních. Jeho zákonní zástupci jsou telefonicky vyzváni k tomu, aby dítě 
vyzvedli. 

- Stravování. LMŠ Větvička neposkytuje školní stravování. Rodiče poskytují dětem dopolední i 
odpolední svačinu. Oběd je společný, dle HACCAP LMŠ Větvička. Stoly jsou v doporučených 
rozestupech. 
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