
 

Vážení rodiče, 

zasíláme Vám informace k obnovení provozu MŠ Strážek ke dni 25. 5. 2020.  

Vše si, prosím, pečlivě pročtěte a zvažte všechna možná rizika. Bude zapotřebí v den nástupu 

Vašeho dítěte do MŠ odevzdat podepsané požadované dokumenty a dodržovat nastavená 

pravidla.  

Bez podpisů na dokumentech nebude možné dítě do skupiny zařadit. 

Pokud budete chtít přihlásit dítě do mimořádného provozu, je nutné do 18. 5. 2020 zavolat do 

školní jídelny 604/ 725 965 a nahlásit stravu. Učitelky od tohoto režimu toto dále 

nezajišťují.  

Všechny nutné dokumenty posíláme přílohou. Jde o přihlášku a čestné prohlášení. 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

učitelky MŠ Strážek 

Ve Strážku 11. 5. 2020 

……………………………………………návratka………………………………………… 

 

Přihláška do provozu MŠ v období mimořádného opatření 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s průvodním dopisem a 

informacemi k obnovení provozu. Všemu jsem rozuměl/a, se vším souhlasím a na tomto 

základě přihlašuji své dítě 

jménem:…………………………………………………………………………………............

do provozu Mateřské školy ve Strážku v období mimořádného opatření a do mimořádného 

režimu. 

Dítě bude vyzvedáváno zpravidla po obědě ANO x NE……………… .nejdéle do 12.20 

Dítě bude vyzvedáváno v odpoledních hodinách 14.15 – 14.45 / POZDĚJI – zakroužkujte 

vhodné a dopište předpokládaný čas…………………………….. 

     

 

V………………………………………dne…………………………Podpis:………………… 

 

 

 



 

INFORMACE K OBNOVENÍ  PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V ORGANIZACI 

ZŠ A MŠ STRÁŽEK V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/ 2020 

Na základě metodického doporučení MŠMT ČR pro mateřské školy ze dne 30. 4. 2020 

1. Provoz mateřské školy 

 Mateřská škola ZŠ a MŠ Strážek obnoví provoz v pondělí 25. května 2020. 

 Provozní doba bude od 6.30 do 15.15 (oproti běžnému provozu zkráceno o 15 

minut pro zajištění celoplošné dezinfekce prostor) 

 Provoz bude pravděpodobně směřován do jedné třídy a dělení skupiny bude 

zpravidla plánováno v období hlavní řízené činnosti a pobytu venku – dále dle zájmu 

 Rodiče, kteří prozatím nepotvrdili informaci o docházce dítěte do školy, 

tak učiní nejdéle do 18. 5. 2020, přihlášení je dobrovolné a závazné pouze do 25. 5. 2020 

(pozdější přihlášení není možné.) 

 Pro řešení neodkladných záležitostí mohou rodiče využit školní telefon nebo 

předem domluvených individuálních schůzek s konkrétními učitelkami 

 Zahájením provozu MŠ zákonným zástupcům zaniká nárok na OČR – dále se o 

tomto jedná na ministerstvech 

 Děti bude možné vyzvedávat pouze v době po obědě a v odpoledních 

hodinách (zákonný zástupce uvede do přihlášky) 

 

2. Epidemiologická opatření 

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou organizace platí, že budou mít 

zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a budou od sebe dodržovat rozestup minimálně 2 m 

 Děti přicházející do MŠ s rouškou k odložení v šatně potřebují igelitový 

sáček (další čistá rouška bude uložena v batůžku v igelitovém sáčku pro případ nouze) 

 Nutné bude dodržení časů přivedení dětí ke dveřím MŠ (do 7hodin přivádí 

děti pracující rodič, v rozmezí 7.15 až 7.30 budou přiváděny děti plnící povinné 

předškolní vzdělávání, ostatní děti bude nutné přivést do 8.15, po té se bude areál školy 

uzamykat) 

 Doprovázející osoba nebude vpuštěna do prostor MŠ, předání dítěte zajistí 

pověřený pracovník (individuální potřeby budou upřednostněny po telefonní konzultaci) 

 Dětem před vstupem do budovy bude měřena teplota, bude proveden ranní filtr 



 Do budovy organizace nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekce 

dýchacích cest, příznaků koronaviru (zvýšená tělesná teplota nad 37 stupňů Celsia, kašel, 

náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest) 

 Dítě s příznaky např. kašel a rýma a dalšími uvedenými příznaky nebude do 

MŠ přijato 

 Pokud se u dítěte objeví některý z uvedených symptomů COVID 19 během 

dne, bude umístěno do přidělené izolační místnosti a zákonný zástupce bude vyzván 

k neprodlenému vyzvednutí dítěte. Dle pokynů ministerstev bude kontaktována spádová 

hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti, nebo budou přesunuty dle 

klimatických možností do prostor školní zahrady s nasazenými rouškami. 

 Pro zajištění zvýšené hygieny budou děti pod dohledem pověřených 

pracovníků používat dezinfekci na ruce (i před vstupem do třídy, po smrkání, převlékání…) 

 Po návratu dítěte do MŠ bude požadováno potvrzení od lékaře, že je dítě 

zdravé a může se zúčastnit vzdělávání v kolektivu. 

 Před prvním vstupem do MŠ předloží zákonný zástupce podepsané čestné 

prohlášení, podepsanou přihlášku (návratka). Tiskopisy jsou součástí těchto informací. 

Pokud nebudou všechny dokumenty podepsané, nebude dítěti vstup do prostor MŠ umožněn. 

 Vzhledem k mimořádným opatřením apelujeme na rodiče, aby zvážili všechny 

rizika. Rodiče, kteří mají možnost, prosíme, aby si dítě vyzvedávali po obědě a skutečnost 

označili do návratky. 

 Předání dětí v odpoledním provozu bude možné do 15.15 hodin. Odpolední 

časy k vyzvedávání jsou přiložené v návratce, prosíme o označení požadovaného. 

 

3. V prostorách mateřské školy 

 Na dopolední vzdělávání budou děti do prostor MŠ vpuštěny v době od 6.30 

do 8.15, po té bude areál školy uzamčen 

 Po přezutí a převléknutí si každé dítě pod dohledem pověřeného pracovníka 

důkladně umyje ruce a vydezinfikuje 

 Děti budou dle počtu přihlášených pravděpodobně zařazeny do jedné třídy pro 

zkvalitnění hygienického opatření. Rozděleny budou pouze na hlavní výchovně vzdělávací 

činnost a dle klimatických podmínek na pobyt venku. 

 Výchovně vzdělávací činnost bude probíhat v souladu s ŠVP, 

s upravenými pravidly, s omezením pohybu a v omezeném prostoru. 



 Děti a učitelky MŠ v prostorách a areálu školy nosit roušky nemusí, tato 

skutečnost je ale na zvážení každého jedince. Pokud kdokoli ochranný prostředek použít bude 

chtít, doporučuje se rouška nebo respirátor. 

 Dítě si s sebou přinese: - denně nebo dle pokynů učitelky 2 podepsané 

roušky (čistou v igelitovém sáčku a volný sáček na uložení použité) 

     - oblečení pro delší pobyt venku na školní zahradě 

     - více náhradního oblečení pro případ znečistění 

          ZÁKAZ NOŠENÍ HRAČEK Z DOMU!!! 

 Docházka dětí bude evidována, absenci musí zákonný zástupce omlouvat (u 

povinně předškolní dětí písemně doloží) 

 

4. Stravování 

 Stravování dětí bude probíhat ve školní jídelně dle vnitřních pokynů školy 

(zvýšená hygiena, rozestupy, nesmí si brát samy příbory, nalívat pití…) 

 Během dne bude zajištěn pitný režim 

 

5. 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). 

 



 

6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

 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 v mateřské škole s tímto vědomím.  

 Po jakékoliv delší absenci dítěte zástupce znovu předloží toto čestné prohlášení. 

 

 

 

Ve Strážku 11. 5. 2020 vypracovala vedoucí učitelka MŠ 

 

Příloha - Čestné přihlášení a průvodní dopis s přihláškou 


