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Vážení rodiče a milé děti, 
 
prožíváme nečekané a náročné období, které se pomalu vrací k běžnému životu. O tom svědčí i 
skutečnost, že Rada obce na svém zasedání dne 11.5.2020 rozhodla Usnesením č. 2 o zahájení 
provozu mateřské školy, a to od pondělí dne 25.5.2020.  
 
Po otevření mateřské školy v pondělí dne 25. 5. 2020 bude provoz MŠ v mimořádném režimu. Je 
v zájmu nás všech, aby zůstali všichni zdrávi. Musíme proto důsledně dodržovat doporučená 
opatření z MŠMT. Bude na Vás, zda zvážíte všechna rizika vzhledem k rodině, dětem i 
zaměstnancům MŠ. 
Pro možnost dodržení všech doporučení související s provozem MŠ je vhodné zmenšit dětské 
kolektivy v jednotlivých třídách. Chceme Vás proto požádat, kdo má možnost nechat své dítě ještě 
doma, aby dítě zatím do MŠ nevodil. 

 
- V případě, že dítě nebude navštěvovat MŠ, bude mu vrácena platba školného. 

 
- Povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno a děti jsou omluveny. 

 
- Ministerstvo zdravotnictví stanovilo osoby s rizikovými faktory a Čestné prohlášení. 

Dokument máte přiložen ve Vašem emailu. Zákonný zástupce dítěte, které nastoupí 25. 5. 
do MŠ, přinese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, jinak dítě nebude do třídy přijato. 
Doporučuji rizikové faktory prostudovat a situaci zvážit. 

 
Žádáme všechny rodiče, aby do úterý 12. 5. 2020 do 12:00 hodin oznámili, zda dítě nastoupí 
nebo nenastoupí od 25. 5. do MŠ.  
Lze tak učinit odpovědí na tento e-mail, SMS nebo WhatsAppem na číslo 777 687 880. 

 
Rodiče mohou i nadále čerpat OČR i po otevření MŠ. 
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/ano-couvlo-osetrovne-se-snizovat-nebude-cssd-si-
prosadila-svou-40323928#seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=PKs0SdNkBvx-
202005132039&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm
_medium=z-boxiku&utm_campaign=  
 
Bližší informace ohledně délky provozu a organizace obdržíte do 21. 5., a to dle aktuální situace a 
především počtu dětí, které od 25.5.2020 nastoupí do MŠ.  
 
Pravděpodobně bude provoz takto: přijímání dětí bude od 6:30 do 8:00 a vyzvedávání do 16:00h.  
 
Vyzvedávání dětí po obědě bude vzhledem k provozním možnostem od 12:00 do 12:15h. Přístup 
do šaten bude umožněn, až se všechny děti najedí. Do té doby je nutno čekat venku za dodržení 
pravidel v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Provoz tříd bude probíhat 
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v oddělených skupinách (Žabičky x Sluníčka), po celý den budou tyto skupiny odděleny a to od 
jejich příchodu do MŠ, při pobytu uvnitř budovy, venku i při spaní.  
 
Termíny prázdninového provozu zůstávají stejné, červenec - do 3. 7., srpen od 24. 8. 2020. Zájem 
je nutné upřesnit nejpozději do 5. 6.2020 (osobně, odpovědí na tento e-mail, SMS nebo 
WhatsAppem na číslo 777 687 880l. Myslíme si, že pravidla, která v současné době připravujeme, 
budou platit i v těchto měsících. Budeme věřit, že v novém školním roce bude provoz probíhat za 
normálních podmínek. Moc se na to těšíme a děkujeme za perfektní spolupráci! 
 
Stanovení základních provozních podmínek:  

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 rouškou. 

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

 Děti by do MŠ a z MŠ neměl vodit a vyzvedávat pokaždé někdo jiný (je nutné omezit 
přístup více lidí z různých rodinných prostředí, zejména pozor na prarodiče).  

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 
Před školou dodržovat odstupy 2 metry. 
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. 

V prostorách mateřské školy 
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy NEPOHYBUJE mimo prostory nutné 
k přivádění o vyzvedávání dětí. V nutných případech vždy v roušce. Rozestupy je nutné dodržovat i 
v šatnách, proto doporučujeme přítomnost vždy jen max 2 doprovázejících osob. 
Při příchodu k MŠ je nutné dodržovat 2 m rozestupy.  
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce 
vodou a tekutým mýdlem.  
Do budovy mateřské školy nesmí vstoupit 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) . 
Pokud se během pobytu u dítěte objeví některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do 
samostatné místnosti a rodiče budeme kontaktovat, aby si dítě okamžitě vyzvedli. 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže 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 škole s tímto vědomím.  
Jak je již uvedeno v úvodu, při prvním vstupu do školy odevzdá zákonný zástupce dítěte 
podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
A SEZNÁMENÍ SE S RIZIKOVÝMI FAKTORY OSOB.  
 
!!!O TÉTO POVINNOSTI VÁS TÍMTO INFORMUJEME, JELIKOŽ POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO 
DOKUMENTY NEPODEPÍŠE, NEBUDE VSTUP DÍTĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY UMOŽNĚN!!! 
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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, …) , 
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 osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 
 
VYJÁDŘENÍ K VÝŠE UVEDENÝM BODŮM ZAŠLETE V UVEDENÝCH TERMÍNECH odpovědí na tento e-
mail, SMS nebo WhatsAppem na číslo 777 687 880. 

1. NÁSTUP DO MŠ PO ZNOVUOTEVŘENÍ DNE 25. 5. 2020 (DO 19. 5.) 
2. DOCHÁZKA V ČASE PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU (DO 5. 6.) 

 
 
Děkujeme Vám všem za pomoc. Společně to jistě všechno zvládneme. 
 
Hezký den, hodně zdraví a sil celé vaší rodině.  
 
Za kolektiv pracovníků mateřské školy 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 
 



IČO: 70990999 
č. účtu: 279182950277/100 

 
 

 


