
Informace pro rodiče 
 

Obnovení provozu mateřské školy 
 
Mateřská škola bude po dohodě se zřizovatelem znovu otevřená od 25.5.2020.  
V provozu bude mít vzhledem k personálním možnostem otevřeny dvě třídy. Děti ze třídy „Broučci“ budou 
rozdělené do zbývajících tříd.   
Účast na povinném předškolním vzdělávání dítěte je dobrovolná. V případě, že se rodiče rozhodnou, že dítě 
do mateřské školy do konce tohoto školního roku nenastoupí, bude ze strany mateřské školy zajištěno 
předání materiálů pro vzdělávání dítěte doma minimálně ve stejném rozsahu jako po dobu uzavření 
mateřské školy, včetně tematických úkolů. 
Provoz mateřské školy bude probíhat v souladu s metodickým pokynem vydaným MŠMT dne 30.4.2020, 
kterým se stanoví podmínky provozu mateřské školy do konce školního roku. 
 
 
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  
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u 

doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  
 
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  
 

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není 
nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

•  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou 
organizaci pohybu osob před školou.  

 
V prostorách mateřské školy  
 

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

• Děti v prostorách školy roušky nosit nemusí.  
• Den v mateřské škole budou z větší části děti trávit na školní zahradě. Každá třída bude mít k dispozici 

jedno pískoviště a několik stolů pod přístřeškem. Na náčiní se skupiny dětí budou intervalově střídat. 
• Pro pobyt venku bude využíván pouze areál MŠ.  
• Ve veškerých prostorách mateřské školy bude během dne prováděna opakovaná dezinfekce povrchů a 

předmětů 
• U hlavních vchodových dveří bude k dispozici dezinfekce. 

 
 
Ve třídě  
 

• Neprodleně po přezutí a převlečení se musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a 
tekutým mýdlem. K dispozici budou mít děti běžné mýdlo i dezinfekci. 

• V každé třídě se bude často větrat bez ohledu na počasí (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).  
• Personál mateřské školy bude používat ochranné pracovní pomůcky. 

 
 



 
Při podezření na možné příznaky COVID – 19 
 
Pokud se u dítěte během pobytu v mateřské škole projeví některý z možných příznaků COVID-19, bude 
izolováno od ostatních dětí a budou kontaktováni zákonní zástupci a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte. Je 
nezbytné, aby rodiče v mateřské škole oznámili telefonní číslo, na kterém se mateřská škola může ihned spojit 
s osobou, která zajistí odchod dítěte z mateřské školy. 
O podezření bude bez odkladu informována spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné 
místnosti nebo na zahradu s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného 
dítěte. Dětem bude v případě měřena teplota bezkontaktním teploměrem.  
 
Školní stravování  

• V běžné podobě.  
•  V případě nepřítomnosti kuchařky – studené balíčky 
• Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  
• Pokrmy či balíčky vydává personál včetně čistých příborů.  
• Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.  

 
 
Do mateřské školy může nastoupit pouze zdravé dítě. 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ani jiným 
onemocněním nesmí do mateřské školy vstoupit. Dítě se zvýšenou teplotou, kašlem ani rýmou, ani jiným 
příznakem respiračního či jiného onemocnění nebude do mateřské školy vpuštěno.  
 
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).  
 
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. Doporučuje se, aby zákonní zástupci 
zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s 
tímto vědomím.  
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která 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 tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.  
 
 
Žádáme rodiče, aby při rozhodování o tom, zda své dítě k datu 25.5.2020 do mateřské 
školy přihlásí, velmi pečlivě zvážili výše uvedené informace. 


