
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ OD 25. 5. 2020                    

DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (tj. do 31. 8. 2020) 

Ačkoli bude provoz MŠ obnoven v pondělí 25.5.2020 bez omezení, je potřeba vzít na vědomí 
veškerá rizika a důsledně dodržovat epidemiologická opatření a doporučení MŠMT a MZ. 
Vedení školy žádá zákonné zástupce, aby zodpovědně vyhodnotili nutnost účasti dětí 
v předškolním vzdělávání v této době. Abychom minimalizovali rizika, bylo by vhodné zajistit 
menší počet dětí ve skupině, a to zejména kvůli stravování (budeme mít k dispozici pouze 
hernu MŠ, prostor ŠJ bude určen pro žáky školy) a odpolednímu odpočinku na lůžku 
(doporučují se mezery mezi lůžky). 
 
Při prvním vstupu do mateřské školy zákonný zástupce dítěte podepíše a odevzdá 

1. Návratku:   

• seznámení se s ochranou zdraví a provozem mateřských škol v období do konce 
školního roku 2019/2020 dle MŠMT (info na FB a na www.skolajetrichov.cz),  

• seznámení se s pravidly vedení školy pro organizaci vzdělávání v MŠ (info na FB 
nebo prostřednictvím osobní zprávy na messengeru).  

• seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví (viz níže)  

2.  Čestné prohlášení  

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

Oba tiskopisy budou připravené ve vstupní chodbě MŠ, na místě je vyplníte a vhodíte do 
připravené krabice. 
  
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole 

umožněna!!! 

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).  

 
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.  



Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na předškolním vzdělávání s tímto vědomím.  

Organizace vzdělávání 

• Provozní doba mateřské školy 6.00 – 15.30 hodin. 

• Do školy bude vpuštěna jedna doprovázející osoba a dítě či sourozenci (navštěvující 

MŠ). 

• Pokud bude někdo v šatně, nově příchozí počkají venku. 

• Před školou musí všichni dodržovat pravidla karantény (2 metry rozestupy, roušky). 

• Jiným osobám, než dětem a jejich doprovodu, je vstup do budovy zakázán! 

• Ve vstupní chodbě u schodiště si doprovod dítěte a dítě vydezinfikují ruce 

(dezinfekce bude připravena na stolku u dveří). 

• Doprovázející osoba v prostorách mateřské školy musí mít vždy roušku či jiné zakrytí 

úst a nosu. 

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

• Po převlečení dítěte doprovázející osoba vyčká pod schody, až učitelka před vstupem 

do třídy dítěti změří teplotu. Pokud bude teplota normální, učitelka si dítě převezme.  

Odpoledne při odchodu dítěte domů, platí také, že osoba, která vyzvedává dítě, 

vyčká dole pod schody.  

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak 

akutní infekce) nesmí do školy vstoupit!!! 

• Dětem MŠ a jejich pedagogům bude vyhrazena samostatná část budovy oddělená                   

od provozu ZŠ a ŠJ.  

• Podle možností budou zachovány odstupy mezi dětmi při stravování a při spaní. 

Většinu dne budeme trávit venku (dle počasí).    

• Každé dítě bude mít v šatně v igelitovém sáčku roušku pro případ, že by během dne 

začalo vykazovat známky onemocnění COVID19. V tomto případě bude dítě 

izolováno v samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce ohledně 

okamžitého vyzvednutí dítěte.  

• Hygieně bude věnovaná zvýšená pozornost během celého dne. Kromě častého                            

a důkladného mytí rukou bude zajištěna dezinfekce rukou. Pokud má dítě alergickou 

reakci na běžné dezinfekční prostředky, přinese si vlastní dezinfekci. 

• Venkovní aktivity budou probíhat pouze na školní zahradě. Při vyzvedávání dětí 

v odpoledních hodinách nesmí nikdo z osob vstupovat na zahradu, pouze ohlásí 

učitelce svou přítomnost a poté si dítě převezme.  

 

 

 

Bc. Ilona Krejčí (ved. učitelka MŠ)                                     Mgr. Marie Hanzlíková (ředitelka školy) 

 



NÁVRATKA 

Vyplňte, podepište, odstřihněte a odevzdejte při nástupu do MŠ 

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámena s dokumenty  

• Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 (MŠMT) 

• Pravidla pro organizaci vzdělávání v MŠ od 25. 5. 2020 do konce školního roku 

2019/2020 (vedení školy). 

• Vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR 

• Datum:                               Jméno:                                         Podpis:     

 

 


