
Znovuotevření Mateřského centra Hvězdička 

 

Vážení rodiče, další návštěvníci a přátelé Mateřského centra Hvězdička, 

provoz Mateřského centra Hvězdička, který byl přerušen kvůli koronaviru, obnovujeme s účinností 
od pondělí 11. května 2020. Činíme tak v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví a MŠMT ČR, 
které nám to umožňují, a jimiž se také řídíme. Většina kroužků, kurzů, cvičení a také školička se od 
tohoto data znovu rozjíždí v původních časech. Bližší informace vám poskytli nebo poskytnou 
jednotliví lektoři. Případně vás upozorní na výjimky.  
 

Musíme však zmínit preventivně bezpečnostní opatření, která je třeba dodržet, jak z vaší strany, 
tak samozřejmě i z naší strany – tedy MC Hvězdička. Žádáme vás proto, abyste se s pokyny 
uvedenými níže důkladně seznámili a řídili se podle nich. Základní podmínkou je, že aktivity MC 
Hvězdička nenavštěvujte, pokud jste v karanténě, máte zvýšenou teplotu, či jiné potenciální 
příznaky onemocnění COVID-19, nebo jste se setkali s nakaženým. V případě, že shledáme, že 
výše uvedená pravidla nedodržujete, vyhrazujeme si právo vás z našich aktivit vyloučit. 
 

MC Hvězdička vám ve svých prostorách garantuje: bude vám k dispozici dezinfekce na ruce, 
zajistíme pravidelné větrání, zajistíme pravidelnou dezinfekci cvičebního nářadí, pomůcek a 
hraček. Dále dezinfekci klik po ukončení cvičení – zajistí vždy lektorka/ lektor po skončení aktivity. 
Pravidelně bude též zajištěna dezinfekce povrchů. Jak v tělocvičně, tak v herně bude možné využít 
WC. Upozorňujeme, že s ohledem na výše uvedené, budeme program končit vždy 5-10 minut 
dříve, abychom mohli prostory řádně připravit pro další skupinu. 
 

POKYNY PRO NÁŠTĚVNÍKY MC HVĚZDIČKA – TĚLOCVIČNA (Bezručova ul.) 
 

1. Při příchodu do tělocvičny je povinná dezinfekce rukou u dospělých i dětí, případně důkladné 
umytí rukou mýdlem.  

2. Děti do 7 let mohou být během pohybové aktivity bez roušky. 
3. Při dodržení rozestupů (2 metry) mohou být bez roušek na pohybové aktivitě i dospělí. Při 

bližším kontaktu s ostatními, je však nutné mít roušku či jinou ochranu úst a nosu (př. štít). 
4. Do tělocvičny přicházejte a z tělocvičny odcházejte vždy se zakrytými ústy a nosem. 
5. V předsálí cvičebního sálu a v samotné tělocvičně pobývejte pouze po dobu nezbytně nutnou. 

Prosíme, choďte, až krátce před začátkem vašeho programu. To samé platí i pro odchod. 
Z hygienických důvodů až do odvolání nebudou v předsálí pro děti hračky. 

6. Prosíme upřednostněte své vlastní podložky na cvičení. 
 

POKYNY PRO NÁŠTĚVNÍKY MC HVĚZDIČKA – HERNA (Masarykovo nám.) 
 

1. Při příchodu do herny je povinná dezinfekce rukou u dospělých i dětí, 
případně důkladné umytí rukou mýdlem.  

2. Děti do 7 let mohou být během aktivity bez roušky. 
3. Při dodržení rozestupů (2 metry) mohou být bez roušek při aktivitě i 

dospělí. Při bližším kontaktu s ostatními, je však nutné mít roušku či jinou 
ochranu úst a nosu (př. štít). 

4. Do herny přicházejte a odcházejte vždy se zakrytými ústy a nosem.  
5. Prosíme, choďte, pokud možno jen krátce před začátkem vašeho 

programu. To samé platí i pro odchod.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE  
A POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Těšíme se na vás  

ve Hvězdičce  

a pamatujte, že 

nejlepší prevencí 

proti všem neduhům 

a obavám je 

pozitivní mysl a 

úsměv na vaší tváři. 


