
Vážení rodiče, 

od 25.5. 2020 bude otevřen opětovně provoz MŠ. 

 

Všechny potřebné informace si můžete přečíst na internetových stránkách mateřské školy 

www.zscervenka.cz . Teprve až si přečtete všechny podmínky a informace k organizaci vzdělávání 

v mateřské škole, odpovězte, prosím, na níže uvedené otázky.  

Po obdržení vašich odpovědí vám budou poskytnuta dle potřeby další sdělení k docházce dětí do školky. 

 

Prosíme o písemné doručení vyjádření zájmu o docházku do školky do 18. 5. 2020 na email mateřské školy 

ms.cervenka@tiscali.cz nebo vhozením do poštovní schránky na budově ZŠ na ulici Komenského 31. 

(Tento dokument k vyplnění vám může být také zaslán z výše uvedené mailové adresy na základě vaší doručené 

emailové žádosti.) 

Děkujeme.  

Budeme rádi, když svá sdělení odešlete co nejdříve.  

 

Mgr. Vlasta Potužáková, ředitelka školy 

 

 

1. Moje dítě bude od 25.5.2020 docházet do mateřské školy                  ano        ne 

 

2. Moje dítě bude docházet do mateřské školy denně zpravidla  

 

                Od……………………..hod.        do ……………………….hod.             

                                                                    

3. Moje dítě bude docházet do mateřské školy o prázdninách (červenec)         ano        ne 

 

4. Moje dítě bude docházet do mateřské školy o prázdninách (srpen)               ano        ne 

Zákonní zástupci přihlášených dětí budou ještě dodatečně požádáni o upřesnění termínů v docházení dětí do MŠ 

v době prázdnin (červenec, srpen).  

 

Prosím ještě o doplňující informace: 

 

 Dítě patří do rizikové skupiny 

 Ano         NE 
 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2-8 nebo pokud alespoň jeden 

z uvedených bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

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 
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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) 

 

 

 
 


