
Vážení rodiče,  

znovuotevření mateřské školy plánujeme na pondělí 1. 6. 2020. Provoz mateřské školy by měl 
být v omezeném režimu, tzn. především pro pracující rodiče. Dle Metodického pokynu Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) upravujícího provoz mateřských škol v období do konce 
školního roku 2019/2020 (tzn. do 31. 8. 2019), bude školka otevřena za zpřísněných hygienických opatření: 

• Před znovuotevřením mateřské školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor 
a následně bude probíhat zvýšená dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou. 

• Při cestě do školky, ze školky, v jejích vstupních prostorách (chodba, schodiště, šatna) i před 
mateřskou školou se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená 
krizovými opatřeními, zejména:  

− zakrytí úst a nosu (rouškou, ústenkou, šátkem apod.) 

− dodržení odstupů 2 metry (není nutné u členů domácnosti) 

− pro doprovod bude při vstupu do šatny (hned za dveřmi na skříňce u kalendáře) 
k dispozici dezinfekce rukou, kterou je nutné při příchodu použít. 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat po dezinfekci rukou, vždy 
v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání nebo vyzvednutí dítěte). 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy roušky nosit nemusí.  

• Děti si před vstupem do třídy (neprodleně po převlečení a přezutí) důkladně omyjí ruce vodou 
a tekutým mýdlem. 

• Ve třídách se bude často větrat (dle pokynů MŠMT minimálně každou hodinu). 

• Nejméně jednou denně bude probíhat důkladné čištění všech místností. 

• Několikrát denně bude probíhat dezinfekce povrchů a předmětů, kterých se děti, rodiče i personál 
často dotýkají (především kliky, vypínače, hračky apod.). 

• Děti budou pravidelně používat dezinfekci, která bude k dispozici v bezdotykových dávkovačích 
v umývárně, zajištěné budou jednorázové papírové ručníky. 

• Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat několikrát denně. 



• Do školky budou moci nastoupit pouze děti zcela zdravé, bez akutních zdravotních potíží a bez 
příznaků infekce dýchacích cest (např. zvýšená teplota, kašel, dušnost, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest, apod.). 

• Stravování dětí v mateřské škole bude probíhat v běžné podobě za zpřísněných hygienických 
pravidel. 

• Je zakázáno nosit do mateřské školy jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny, 
cukrovinky, nápoje apod. 

• Děti si nebudou moci nosit z domova hračky. 

• Prosíme, aby rodiče stanovili stále stejné oprávněné osoby, které budou dítě vodit a vyzvedávat 
nejlépe v max. počtu 2, aby nedocházelo ke střídání mnoha osob v budově školky. 

• Docházka do mateřské školy je do konce školního roku dobrovolná, není nutné plnit povinnou 
předškolní docházku. 

• Při nástupu dítěte do mateřské školy je třeba zvážit, zda v rodině nejsou osoby s rizikovými faktory 
a rodiče jsou povinni donést podepsané čestné prohlášení – ke stažení zde: (případně bude 
k dispozici v mateřské škole), že dítě, ani členové s ním žijící ve společné domácnosti neměli 
v uplynulých dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění, že dítěti ani žádnému 
členovi rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti nebyla nařízena karanténa a nepatří do 
rizikové skupiny (viz níže). 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude, dle pokynů MŠMT, dítěti vstup do mateřské 

školy umožněn. 

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 orgánů nebo kostní dřeně  

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m
2
).  

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza).  

https://msnovyhradek.cz/data/dokumenty/cestne_prohlaseni.pdf


8. Onemocnění jater.  

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.  

______________________________________________________________________________________ 

Uvědomujeme si, že můžete mít obavu své dítě za stávající situace do mateřské školy dávat. 
Proto, především z důvodu zajištění prostoru, stravy a dalších provozních podmínek, 
potřebujeme vědět, jaký je reálný předběžný zájem/nezájem o docházku vašich dětí do mateřské 

školy.  

Je pro nás důležité zajistit takový provoz mateřské školy, který neohrozí zdraví vašich dětí, 
rodin ani personálu. Proto prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistupovali velmi zodpovědně 
a své stanovisko, zda vaše dítě do školky nastoupí/nenastoupí (případně v kterém týdnu nebo který 

den, zda se bude jednat o docházku celodenní nebo polodenní, tzn. do oběda) poslali nejpozději do   

pátku 22. 5. 2020 na: 

• e-mail školky mshradek@gmail.com,  

• nebo SMS zprávou na školní mobil: 602 486 893. 

Prosíme, oznamte i skutečnost, pokud dítě do školky nedáte. 

Pokud nebudeme mít vaši odpověď do výše uvedeného data, budeme vás během následujícího 
týdne (po 25. květnu) kontaktovat. Abychom získali zpětnou vazbu od všech rodičů. 

V případě upřesnění nebo úprav podmínek dle pokynů ministerstev, vás budeme včas informovat. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci 

Pokud budou i nadále příznivé epidemiologické podmínky, bude každoroční příměstský tábor 
realizován v týdnech od pondělí 13. 7. do pátku 14. 8. 2020. Přesnější informace budeme bohužel 
znát pravděpodobně až začátkem června. 

Provoz mateřské školy během letních prázdnin zůstává stejný jako 
v minulých letech, ovšem za výše uvedených zpřísněných 

hygienických pravidel.  
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Mateřská škola bude uzavřena 4 týdny  

od pondělí 13. 7. do pátku 14. 8. 2020. 

V případě, že nebude povolena realizace tábora bude mateřská škola uzavřena pouze dva týdny            
- od pondělí 27. 7. do pátku 7. 8. 2020.
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