
INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU 

MATEŘSKÉ ŠKOLY V PASECE  

V OBDOBÍ OD 18.5.2020 DO 31.8.2020 

- DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

Vážení rodiče, 

tyto informace vycházejí z dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT) a stanovují základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby 

dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Upozorňujeme, že NIKDO s příznaky 

infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům (zvýšená teplota, 

kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) COVID-19 

nesmí do mateřské školy VSTOUPIT. 

Jak tedy bude vypadat PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY v PASECE: 

Cesta do školky a ze školky: 

Všichni jsme povinni se řídit obecně platnými nařízeními: 

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).  

- Dodržovat odstup 2 metry mezi jednotlivými skupinami osob v souladu s krizovými 

nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné 

domácnosti). 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou: 

- Před školkou dodržujeme rozestupy mezi jednotlivými skupinami s odstupem 2m, 

neshlukujeme se. 

- Pro všechny osoby, které se nacházejí před budovou školky, platí povinnost zakrytí 

úst a nosu. 

V prostorách mateřské školy 

- Do prostor školky budeme vcházet jednotlivě tak, aby se v prostorách šaten 

shlukovalo co nejméně skupin (skupinou rozumíme 1 rodič a dítě/děti z MŠ). 

- Vstupování do MŠ bude řízeno zaměstnanci školky. Pokud bude v šatnách více 

skupin, zaměstnanec MŠ Vás vyzve, abyste vyčkali před budovou MŠ, opět 

v dvoumetrových rozestupech. Jakmile vyjde skupina (rodič+dítě), můžete vejít do 

prostor MŠ. 

- Doprovázející osoba se v prostorách školky pohybuje VŽDY v roušce a to pouze po 

nezbytně nutnou dobu. 

- Děti a učitelé mateřské školy V PROSTORÁCH školky roušky nosit NEMUSÍ. 

Organizace vzdělávacích aktivit v mateřské škole 

- Je doporučeno organizovat vzdělávací aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou 

část dne strávit venku v areálu MŠ. 



- Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál školky, včetně přilehlé zahrady. 

- ŠVP (Školní vzdělávací program) nebude možno, po dobu trvání tohoto stavu, 

naplňovat ve všech oblastech.  

- Do konce školního roku se ruší všechny kulturní a nadstandardní akce 

Stravování v mateřské škole 

- Vydávání jídla dětem bude možné při dodržování zvýšených hygienických pravidel. 

- Děti si samy nebudou nabírat jídlo, nalévat pití a nebudou si sami brát ani příbory 

- Příbory budou baleny po jednom do jednorázových ubrousků 

- Častější dezinfekce stolů a pracovních ploch 

- Počet sedících dětí u stolečků v co nejmenším počtu, pokud to bude možné 

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření není předškolní vzdělávání 

povinné. 

Ministerstvo zdravotnictví označilo následující rizikové skupiny.  

Do skupiny osob s rizikovými faktory patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod 

(2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoli osoba, která s ním žije ve 

společné domácnosti. Na základě těchto faktorů se doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili 

tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím rizika. 

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI 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) 

Je nutné, aby KAŽDÝ zákonný zástupce dítěte před prvním vstupem do MŠ předložil 

podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění, kde současně prohlásí, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory 

s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti dítěte na 

vzdělávacích aktivitách. Pokud Vaše dítě nastoupí do MŠ, toto čestné prohlášení si, 

prosím, vytiskněte a vyplněné, podepsané odevzdejte třídní paní učitelce. Kdo nemá 

možnost tisku, vyplní v MŠ. 


