
INFORMACE – provoz v MŠ od 25. 5. 2020 

Vážení rodiče, 

z rozhodnutí zřizovatele bude MŠ otevřena po vynuceném přerušení provozu dne 25. 5. 2020. 

Provoz je určen především dětem, jejichž rodiče nemají jinou možnost než umístění dítěte/dětí 

do MŠ (např. ne rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, kteří tuto možnost mají). 

Nechceme nikoho omezovat a nikomu v docházce bránit, ale věříme, že budete tolerantní k 

sobě vzájemně i k zaměstnancům MŠ. 

Provoz MŠ 6:30 – 15:00 hodin. 

Zákonný zástupce vyjádří zájem o docházku MŠ vyplněním přihlášky nejpozději do 20. 

5. 2020 … ODKAZ NA PŘIHLÁŠKU pro děti dle tříd: 

1. třída   

2. třída   

3. třída   

4. třída

MŠMT vydalo 30. 4. 2020 informace k uvolňování epidemiologických opatření v mateřských 

školách (celý text): odkaz ZDE 

Přihláška k docházce je závazná po celou dobu až do konce školního roku a nelze ji 

měnit. Na základě těchto přihlášek budeme následně organizovat provoz mateřské 

školy včetně tvorby jednotlivých skupin. 

__________________________________________________ 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména:  
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) 

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

 Dítě bude do MŠ doprovázet a vyzvedávat maximálně jedna osoba (ne prarodiče). 

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 

 Minimalizuje se velké shromažďování osob před školou; mateřská škola zajistí 

organizaci pohybu osob před školou.  

 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 

nosu. 

 Roušku, ve které dítě přijde do MŠ, uloží doprovázející osoba do uzavíratelného 

obalu, odnese domů, nebo ponechá v šatně. Doprovázející osoba bude mít ústa 

zakryta rouškou po celou dobu pobytu v MŠ a nebude se v MŠ zdržovat déle, než je 

nezbytně nutné. 

V prostorách mateřské školy 

 Při prvním vstupu do školy předkládá dítě prohlášení, bez kterého nebude do 

školy vpuštěno!!! … ODKAZ NA FORMULÁŘ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvyRV4M4tzKyMgnXs7IYO-4j6GYLtfM7g8mLUOpmcqrIe5SQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_lY5eQGj2FBzJx_EsY920WUB3kQibHCXKkR33UzHbW7RmNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScORdf8BloptYsWiYHiMtDS9HhTLU9B_mKJC-xhOI5lZQh7ng/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefhMo2PYUiXVTjGhAcxNgJF4evJaV22W9nTqQu5c7EjAbuNQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1WDKKIROGjCFbPJNEVfUW9DoDqI9__F7R
https://drive.google.com/file/d/1BUdfvpeSaxOpWnZK7w6ocmrLjExyw5Yv/view?usp=sharing


 V případě nemožnosti vytisknutí čestného prohlášení budou prázdné formuláře 

umístěny v prostoru u vchodu. 
 V případě nemoci dítěte je nutné dodržet 14- ti denní absenci v docházce a předložit 

nové čestné prohlášení. 

 Dítě vchází do třídy přes koupelnu, kde si ho učitelka převezme od rodiče a dohlédne 

na důkladnou hygienu rukou. 

 Aktivity a činnost během dne se budou organizovat tak, aby bylo možné větší než 
obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.  

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to 
pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte; dodržují 
pokyny zaměstnanců).  

 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit 

nemusí.  
 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Dle místních podmínek 

se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé 

skupiny. Je třeba přizpůsobit oblečení dětí (vhodné oblečení podle momentálního 

počasí i předpovědi počasí na daný den – oblečení pro případ tepla i ochlazení + 

náhradní oblečení, vhodnou pokrývku hlavy podle počasí. 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými 
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.  

 Úklid a dezinfekce toalet proběhne minimálně jednou denně.  

 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s 

osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.  

 Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.  
 Bude zajištěno časté větrání. 

 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci 

školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.  

 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude 
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, apod.).  

 Odpadkové koše budou vyprázdněny alespoň jednou denně.  

 

Ve třídě  

 Upozorňujeme rodiče, že skladba dětí ve třídách se může změnit podle počtu 

přihlášených dětí 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si každý důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce 

vodou a tekutým mýdlem.  

 V každé třídě se bude často větrat. 

 Děti si navzájem nepůjčují věci osobní potřeby. 

 Ve třídě budou mít děti k dispozici pouze ty hračky, které se dají desinfikovat. 

 Děti si do MŠ nemohou nosit žádné vlastní hračky, plyšáky, apod. z domova. 

 Škola vede evidenci o docházce dětí do mateřské školy (v případě nepřítomnosti 

dítěte delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech 
nepřítomnosti a o tom, zda bude dítě nadále do skupiny docházet). 

 Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové 

aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.  

 Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy a to dle 

počtu dětí a možností personálu. 

 Děti s sebou: 1-2 roušky v igelitovém sáčku, který bude společně s rouškou označen 

jménem dítěte, pro případ, že některé dítě nebo zaměstnanec v mateřské škole 
onemocní, poté je škola povinná informovat hygienickou stanici a ostatní děti i 

zaměstnanci jsou v takovémto případě povinni nosit roušku do doby, než je znám 

zdravotní stav indisponovaného (proto žádáme, aby rodiče nedávaly do mateřské 

školy dítě s jakýmikoliv příznaky onemocnění). 

 

 



Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního 

stravování 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  

 Pokrmy či balíčky vydá personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití 

nenabírají a neberou si ani příbory.  

 Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla.  
 O zpřísněných podmínkách úklidu byl poučen personál školní kuchyně.  

 Vyzvedávání dětí po obědě je stanoveno na dobu: 

 

 1. třída 11:45 hod 

 2. třída 11:45 hod 

 3. třída 12:00 hod 

 4. třída 12:00 hod 

 V případě absence dítěte je nutno tuto skutečnosti nahlásit v zařízení školního 

stravování do 9:00 hodin a oběd bude vydán do jednorázových jídelních menu boxů 
(pouze první den nepřítomnosti). Oběd označen jménem a bude připraven 

k vyzvednutí od 11:00 hodin za hlavním vchodem do MŠ. 

 Každé dítě si přinese vlastní označenou lahev na pití při pobytu venku i ve třídě, 

kterou si každý den zase odnese. 

 

 
 

Základní pravidla pro provádění úklidu 
 

 Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech 
prostor. Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  

 Pro čištění a dezinfekci se použijí dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv 

virucidní aktivitou.  

 Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci předmětů, jako jsou např. kliky, 

vodovodní baterie, hračky, zařízení umýváren a WC apod.  
 O zpřísněných podmínkách úklidu byl poučen úklidový personál.  

 

Osoby s rizikovými faktory 

 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma   
    bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou  

    farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

   a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

   b) při protinádorové léčbě, 
   c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou  

    podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny? 



Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený 

výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti.  

Doporučujme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové 

skupiny, a rozhodli o docházce dítěte do MŠ s tímto vědomím.  

 

 

 


