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OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

V OBDOBÍ OD 25. KVĚTNA 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 
 

PRO DĚTI MŠ 
 
Vážení rodiče, 

předpokládáme, že provoz mateřské školy bude obnoven 25. května 2020. Pro organizaci chodu mateřské 
školy po dobu trvání dodržování epidemiologických opatření a doporučení nám prosím sdělte formou SMS, 
jaký je reálný zájem o docházku do MŠ z Vaší strany. Nejpozději do 14. května 2020 potřebujeme vědět, zda 
bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet. Vnímáme, že můžete mít obavu ze stávající situace. 
Mateřská škola bude samozřejmě otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou 
obnášet striktní pravidla, se kterými je nutné se seznámit. 
 
Zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí společně s Vámi senioři či rodinní 
příslušníci s rizikovými faktory. 
Pokud bude dítě po celý kalendářní měsíc omluveno, úplata za předškolní vzdělávání je 0,- Kč. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo základní provozní podmínky, které je nutné 
dodržet. 
 
V našich obcích je dle stránek https://www.krajpomaha.cz ke dni 5. 5. 2020 počet nakažených osob 0. To 
však nic nemění na nutnosti a povinnosti dodržet stanovené pokyny. 
 
Děti budou povinny dodržovat následující pokyny: 
 
Cesta do MŠ a z MŠ 
Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, 
zejména: 

 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška). 
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. 

 
Příchod k MŠ 
Minimalizovat shromažďování rodičů a dětí před MŠ, dodržovat odstupy 2 metry, zakrytí úst a nosu. 
 
Vstup do MŠ 
Vstup do budovy MŠ je umožněn pouze jednotlivě a pouze na chodbu u hlavních dveří. Ostatní čekají venku 
v odstupu 2 metry.  Rodiče a doprovázející osoba nemá přístup do šatny, učitelka si převezme dítě u hlavního 
vchodu. Rodiče budou dotazováni na aktuální zdravotní stav. Dětem může být prováděno měření teploty. 
 
V budově MŠ 
Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.  
Neprodleně po přezutí a převlečení do čistého oblečení proběhne desinfekce rukou.  
Všechny děti musí mít v šatně nepoužitou roušku, kterou jsou zvyklé nosit. Děti musí být poučeny, že při 
pobytu venku a v případě nutnosti budou vyzvány k nasazení roušky. 
Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů, které používá větší počet lidí a dětí (např. kliky dveří, 
spínače světla, WC, …). 
 
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 MŠ 
vstoupit. 



Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude 
nutné okamžité vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem. 
 
Poskytnutí školního stravování 
Při stravování jsou zajištěny rozestupy. Před vstupem do jídelny si každé dítě umyje ruce. 
 
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.  
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a 
rozhodli o docházce v MŠ s tímto vědomím. 
 
25. května před vstupem do MŠ odevzdá zákonný zástupce  podepsané  prohlášení: 
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodevzdá, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.  
 
Shrnutí 
Vážení rodiče, zákonní zástupci,  
co je nutné udělat, jestliže chcete po důkladném zvážení a po přečtení výše uvedených pokynů poslat Vaše 
dítě do mateřské školy od 25. května 2020: 

1) Nejpozději do 14. 5. 2020  sdělte formou SMS na tel. číslo 736 772 395 docházku do MŠ 
2) Ze školního webu v sekci Dokumenty si stáhněte a vytiskněte čestné prohlášení, které musí Vaše dítě 

odevzdat před prvním vstupem do mateřské školy. Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si 
v předstihu čestné prohlášení v kanceláři školy (po předchozí domluvě). 

3) Vybavte své dítě minimálně 2 čistými rouškami (každý den roušky přeperte, případně vyvařte, 
dezinfikujte vyžehlením) a sáčkem na uložení roušky. 

 
Dovolte, abychom Vám poděkovali za podporu v naší práci a popřáli hodně úspěšných dnů v dalším období 
bez jakýchkoliv osobních, pracovních a zdravotních problémů. 
 

Brodek u Konice, 5. 5. 2020 
Vlasta Greplová, Mgr. Kateřina Dostálová 


