
Vážení zákonní zástupci, 

 

po dohodě se zřizovatelem a na základě stanovených podmínek dle dokumentu „Provoz mateřských škol 

v období do konce školního roku 2019/2020“, MŠMT, ze dne 30. 4. 2020 a doporučení Krajské hygienické 

stanice Olomouc ze dne 27.4.2020 byla pro otevření MŠ v Července nastavena následující organizační a 

hygienická pravidla. Součástí níže uvedených sdělení jsou také základní informace k výši školného i 

provozu MŠ v době prázdnin. Všechny informace budou dle potřeby v průběhu období doplňovány a 

upřesňovány.  

 

Provoz MŠ bude zahájen od 25. 5. 2020.  

 

Abychom mohli co nejlépe nastavit organizaci provozu v průběhu celého období, prosíme zákonné 

zástupce, aby se vyjádřili do 18. 5. 2020, zda a kdy bude jejich dítě MŠ navštěvovat. 

 

Provoz MŠ v době prázdnin bude samostatně zveřejněn. Je plánován na celý červenec  

(1.7.-31.7.2020) a poslední týden v srpnu (24.8.-31.8.2020). Prosíme zákonné zástupce, aby zvážili 

potřebnost umístění dítěte v MŠ i v tomto období.  

 

Samostatným pokynem se stanovuje také výše školného. Na období března je školné sníženo. Bude sníženo 

i školné pro přihlášené děti na období měsíce května. V měsíci dubnu byla MŠ uzavřena. Tento měsíc se 

neplatí žádné školné, stejně jako pro nepřihlášené děti do MŠ v následujících měsících květen- srpen 2020.  

Pro přihlášené děti v měsíci červenci bude školné v plné výši a na srpen bude školné opět sníženo. 

Vyúčtování přeplatků školného bude provedeno do konce školního roku. 

 

 

Organizace předškolního vzdělávání a další souvislosti: 

1. Zákonní zástupci jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory stanovenými 

Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud zákonný zástupce čestné prohlášení nepodepíše a neodevzdá         

při prvním příchodu do MŠ, nebude dítěti umožněn vstup a účast na vzdělávání v MŠ (formulář si můžete 

vytisknout z internetových stránek školy nebo si jej můžete vyzvednout po telefonické dohodě v ZŠ nebo u vedoucí 

učitelky MŠ).  

2. Vzdělávání žáků bude probíhat v jednotlivých třídách. Složení tříd bude po celou dobu (do 30.6.2020) 

neměnné. I když preferujeme složení tříd, jako bylo doposud, může se zařazení do jednotlivých tříd změnit 

(např. z důvodu délky pobytu, sourozenci v jedné třídě). Jednotlivé třídy by se neměly v průběhu pobytu      

ve školce vůbec setkávat.  

3. Provozní doba mateřské školy: 

Zůstává v provozu od 6.15 hod.-16.00 hod. 

 

Provoz školky bude organizován pouze ve vnitřních  prostorách a areálu MŠ. Větší část dne bude 

organizovaná pobytem venku. 

 

Dle stanovených hygienických podmínek bude ve školce probíhat i výdej stravy. 

 

4. Při cestě do školky a ze školky je povinnost nosit roušky, stejně tak v prostorách MŠ. 

5. V areálu MŠ (venku i uvnitř) je třeba dodržovat odstup minimálně 2 metry (neplatí pro rodinné 

příslušníky).          

6. Do školky nesmí vstoupit nikdo, kdo má příznaky nemoci či infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná 

teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) 



7. Ráno provedou při převzetí dítěte učitelky ranní filtr – zjištění zdravotního stavu, měření teploty 

bezkontaktním teploměrem. V případě, že dítě projevuje některé výše uvedené příznaky, nebude přijato      

do kolektivu. 

6. Doprovázející osoba se pohybuje v MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). 

7. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

8. V některých případech však může být nařízeno všem dětem použití roušky, např. u některého dítěte či 

zaměstnance se mohou v průběhu pobytu ve školce projevit příznaky onemocnění. 

Každé dítě musí mít s sebou každý den minimálně 2-3 roušky a sáček na uložení použité roušky  

(dle hygienických pokynů a důvodů je nutno roušky během dne měnit). 

 

9. Pokud dítě začne vykazovat během pobytu v MŠ některý z možných příznaků COVID – 19, bude 

umístěno do samostatné místnosti a kontaktován okamžitě zákonný zástupce. Ten si své dítě neprodleně 

vyzvedne.  O podezření na nemoc se informuje spádová hygienická stanice.  

10. Upozornění pro zákonné zástupce dětí patřících do RIZIKOVÉ SKUPINY: 

Do rizikové skupiny patří dítě, které 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 

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) 

 

Doporučujeme zvážit tyto rizikové faktory, a pokud dítě patří do rizikové skupiny, zodpovědně 

posoudit, zda dítě do školky posílat. 

Prosíme tedy všechny rodiče, aby zvážili danou situaci a rizika spojená s návratem dětí do školky.  

Taktéž očekáváme zodpovědnost rodičů za zdravotní stav dítěte při pravidelném docházení do mateřské 

školy. Následně budou ještě poskytnuty informace k omlouvání dětí. 

Vyjádření svého zájmu (je k dispozici s otázkami v příloze) zasílejte na email mateřské školy 

ms.cervenka@tiscali.cz nebo písemně vhoďte do poštovní schránky na budově ZŠ na ulici 

Komenského 31. 

  

Pro bližší či doplňující informace sledujte web školy. 

V Července 7.5.2020 

Mgr. Vlasta Potužáková, ředitelka školy 

mailto:ms.cervenka@tiscali.cz


 

 


