
DUBEN a KVĚTEN 2020 

V MŠ ROHOZNÁ 

  

 Od 19. 3. 2020 byl přerušen provoz v MŠ Rohozná z rozhodnutí vedení 

školky po dohodě se zřizovatelem. Důvodem byla šířící se pandemie viru COVID 

– 19 po celé ČR. Dalším důvodem byla nejrůznější vládní nařízení, která se měnila 

ne po dnech, ale po hodinách, a na která jsme byli nuceni pružně reagovat. 

Vyvrcholilo to až tímto rozhodnutím o přerušení provozu. Nikdo z nás nečekal, 

že se to protáhne až na dobu 2 měsíců. Byla to doba, kdy jsme netrpělivě čekali 

na vydání metodického pokynu, za jakých podmínek může být MŠ v provozu. 

Postupně jsme se snažili zajistit dezinfekce na ruce, dezinfekce na úklid, roušky, 

papírové jednorázové ručníky, pro kuchyň navíc jednorázové rukavice, 

jednorázové zástěry, menu-boxy apod. S tím bylo spojeno i mnoho organizačních 

změn a vytvoření pravidel jak pro děti, zaměstnance tak i pro strávníky a rodiče 

dětí. Bylo nutné vytvořit dodatky všech provozních řádů. Učitelky MŠ připravily 

pro děti do provozu enviromentální hřiště na dvorku školy – instalace hmatového 

chodníčku, výsev semínek do záhonů, nanošení stolů a laviček pod přístřešek, 

instalace pískoviště včetně písku, atd.. V prostorách školky jsme provedli úklid 

v pomůckách, knihovnách, vytvořili jsme řadu pomůcek nových, aktualizovali 

ŠVP, vytvořili spoustu zásobníků s nápady pro další činnosti s dětmi. 

I v této nelehké době proběhl 5. 5. 2020 zápis do MŠ. Zapsali se celkem 3 chlapci 

pro nový školní rok 2020/2021. Celkem nás opustí 6 předškoláků, takže bychom 

měli mít od září v MŠ celkem zapsáno 20 dětí.  

Dne 18. 5.2020 jsme konečně znovu otevřeli školku. 

Celkem přišlo 12 dětí z 23. Někteří rodiče stále váhali, 

zda mají děti do školky dávat. Tento počet dětí se do 

konce května nezměnil.  

Máme velkou radost, že už zase můžeme fungovat 

téměř normálně, jako před uzavřením. Jsou tu sice jistá 

pravidla, která musíme všichni dodržovat, ale to nás 

nijak neomezuje. S dětmi chodíme hodně do přírody a 

na školní dvorek, který se dětem moc líbí. 29. 5. 2020 



zde děti oslavily den dětí. Opékaly párky, 

soutěžily, a nakonec si každý vybojoval medaili 

a sladkou odměnu.  26. 5. 2020 navštívil MŠ 

fotograf. Proběhlo tradiční focení na konci 

školního roku.  

I v následujícím měsíci máme v plánu spoustu 

akcí. Hned 2. 6. 2020 jedeme s dětmi do muzea 

CBM v Poličce, 16. 6. 2020 pojedeme na polodenní výlet do Rudky u Kunštátu, 

19.6.2020 proběhne v MŠ tzv. „bojovka“ (o poklad), pravděpodobně 23. 6. 2020 

půjdeme na hrad Svojanov a 29. 6. 2020 bude pasování předškoláků na školáky.  

TĚŠÍME SE!!!!      Vlasta Luňáčková, DiS 

 

 

 

 

 


