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Informace k znovuotevření Mateřské školy  –  

ke dni 25. 5. 2020 
 

Vážení zákonní zástupci dětí, 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 

s šířením koronaviru Moravskoslezský kraj dne 16. 3. 2020 přerušil provoz 

mateřských škol, které zřizuje.  

S ohledem na aktuální vývoj situace je v současné době realizováno postupné 

uvolňování mimořádných opatření také v oblasti školství, včetně posouzení 

možnosti obnovení provozu mateřských škol.  

Na základě vyhodnocení současného stavu je zřizovatelem stanoveno obnovení 

provozu mateřských škol ke dni 25. 5. 2020. 

 

Mateřská škola zajistí všechny organizační i materiální podmínky na hygienický 

chod mateřské školy 

 

Nejdůležitější informace: 

 

1. Při cestě do mateřské školy je potřeba, aby měl zákonný zástupce i dítě zakrytá 

ústa i nos ochranným prostředkem (dále jen rouška). Dále je potřeba dodržovat 

odstup od ostatních zákonných zástupců a dětí, a to minimálně 2 metry. Od 

nošení roušky jsou osvobozeny děti s poruchami autistického spektra, 

s poruchou intelektu, s kognitivní poruchou. 

 

2. Před budovou mateřské školy se nesmějí zákonní zástupci shromažďovat, 

musí dodržovat doporučený odstup 2 metry a v areálu mateřské školy se 

mohou pohybovat jen po nezbytně nutnou dobu. 

 

3. V prostorách mateřské školy se musí doprovázející osoba pohybovat výhradně 

v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu potřebnou k předání dítěte. Do šatny 

mohou zákonní zástupci vstupovat pouze jednotlivě (v případě, že již v šatně 

je jiná osoba s dítětem, musí vyčkat v dostatečné vzdálenosti, než osoba šatnu 

opustí). 

 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách 

mateřské školy nosit nemusí (tato výjimka platí pouze pro pobyt v budově 

mateřské školy a v areálu mateřské školy). 

 

Zákonným zástupcům je vstup do třídy zakázán – dítě bude předáno 

v šatně třídy. 



 

4. Po vstupu do třídy si musí dítě důkladně (20-30 sekund) umýt ruce vodou  

a tekutým mýdlem. 

 

5. Škola zajišťuje během dne všechny hygienické, organizační a materiální 

podmínky. 

 

6. Pro pobyt venku se využívá pouze areál mateřské školy – školní zahrada, 

terasa. 

 

7. Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená 

tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest). 

Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr – v případě potřeby je možno 

použít. 

 

Zákonný zástupce zodpovídá za to, že do mateřské školy přivádí dítě, 

které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků (stejně tak, že žádný 

z členů domácnosti příznaky nemá). 

 

V případě, že se u dítěte vyskytnou případné příznaky nákazy COVID-19 bude 

zákonný zástupce ihned vyzván, aby si dítě vyzvednul. 

 

8. Při rozhodování o přítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole zvažte 

všechny aspekty a seznamte se s rizikovými faktory: 

1. věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami 

2. chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 

bronchiále) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

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

farmakologickou léčbou, např. hypertenze 

4. poruch 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 z výše 

uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která 

s ním žije ve společné domácnosti. 

 

9. Školní stravování je zajištěno v běžné podobě, za dodržování zvýšených 

hygienických pravidel. 

 



10.   Provoz mateřské školy bude omezen na 2 třídy, v běžném režimu  

  od 6.00 –16.00 hodin. 

       Ranní příchod dětí do mateřské školy je do 8.30 hodin! 

 

11.   Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen je stanovena na 110,- Kč. 

  Výběr školného, stravného a vyúčtování úplaty za období, kdy neprobíhalo 

  předškolní vzdělávání bude vyřizovat účetní školy od 25. 5. 2020  

  v kanceláři účetní školy. 

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato 

prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy. 

 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 nepodepíše, nebude vstup dítěti do 

mateřské školy umožněn. 

 

 

Celé znění manuálu včetně přílohy čestného prohlášení: 

http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/  (manuál) 

http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/download/ (čestné prohlášení)  

 

 

Těšíme se na setkání u nás v mateřské škole. 

 

Vedení školy 

http://www.msmt.cz/file/52770_1_1/
http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/download/

