
INFORMACE  PŘED ZNOVUOTEVŘENÍM  MATEŘSKÉ ŠKOLY, URČENÉ  PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, 
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU  2019/ 2020.  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE ZAHÁJEN  V PONDĚLÍ 25. 5. 2020. 

Doporučujeme rodičům, aby se důkladně seznámili se zněním dokumentu vydaného MŠMT - PROVOZ 
MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který naleznete v příloze e-mailu. 

Informace pro zákonné zástupce ke znovuotevření mateřské školy:  

Při cestě do mateřské školy a ze školy a při pohybu před vchodem do MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná 
pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u 
doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  

 Žádáme rodiče, aby se neshromažďovali před mateřskou školou 

 

V prostorách mateřské školy – organizace vzdělávání 

 Provoz mateřské školy bude zajištěn jako v běžném provozu v době od 6.30 do 16.30 

 Dle možností MŠ a v návaznosti na aktuální počasí  budeme zařazovat aktivity tak, aby bylo možné větší 
než obvyklou část dne strávit venku v areálu školy: na zahradě MŠ, budeme využívat i hřiště ZŠ. 

 Do prostor MŠ nebudou mít doprovázející osoby přístup. Doprovázející osoba předá dítě u vchodu do MŠ 
pracovnici MŠ, v šatně se dítě pod dozorem zaměstnance MŠ převlékne. Stejně tak i při vyzvedávání dítěte 
při odchodu z MŠ, dítě bude předáno doprovázející osobě bez její přítomnosti v prostorách školy.  

 Rodiče vybaví každý den pro případ potřeby dítě dvěma rouškami a igelitovými sáčky na již použité 
roušky !!!! 

 

Rodič je povinen jakékoli změny zdravotního stavu dítěte neprodleně nahlásit MŠ!! 

V případě, že dítě patří do rizikové skupiny: 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 
účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.  
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na straně 3 manuálu 
MŠMT, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
 
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat před 
vstupem do školy: písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)  

Pokud zákonný zástupce tato čestná prohlášení neodevzdá, nebude vstup dítěte do mateřské školy 
umožněn. 

Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená 
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy 
vstoupit. 

Pokud dítě v průběhu přítomnosti v MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do 
samostatné místnosti a MŠ bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  



Mgr. Miloš Hrůza, ředitel školy     Hana Nekužová, ZŘ 


