
Vážení rodiče,  

vítám Vás v novém školním roce, který je již za dveřmi. V mateřské škole probíhají poslední 

úklidové práce po malování, třídíme hračky, natírají se dřevěné prvky, zkrátka vše běží na 

plné obrátky a chystá se na příchod dětí, na které se již moc těšíme  

Na rozdělení dětí do tříd zatím usilovně pracujeme, seznam najdete začátkem příštího týdne 

vyvěšen na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.  Ráda bych upozornila, že jsme děti rozdělili 

s největší možnou mírou zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí, zejména však 

k věku dítěte, a to od nestaršího po nejmladší  

Věřím, že přijímat změny není vždy jednoduché, ale změny budou děti provázet celý život 

a musí se je naučit přijímat. Určitě jsou v současné třídě spokojené, ale věřte, že i v novém 

kolektivu si rychle zvyknou. Každá naše třída je trošku jiná, ale obě třídy jsou skvělé a to 

včetně paní učitelek.  

Z důvodu GDPR není možné jmenný seznam zveřejnit na našich stránkách. Děkuji za 

pochopení a za respektování nového rozdělení dětí. 

Rodiče nově přihlášených dětí si mohou od tohoto týdne (od středy 1. 9. 2021) vyzvedávat 

čipy (vratná záloha 100,- Kč) u paní učitelky ve třídě. 

Rodičům, jejichž děti končí docházku jen připomínám, že mohou nepoškozené čipy vrátit  

v pondělí a úterý 30. a 31. 8. v kanceláři vedoucí učitelky. Bude Vám vrácena záloha 100 Kč/ 

čip. 

Vážení rodiče, seznamte se, prosím, s následujícími pravidly a opatřeními, které Vám 

sdělujeme na základě "MANUÁLU" vydaného MŠMT (není se čeho obávat, pravidla pro MŠ 

se víceméně nemění) 

1. Provoz mateřské školy 

Svou činnost zahájí MŠ v plném rozsahu, v současné době nejsou stanovena žádná závazná 

plošná pravidla. 

2. Příchod do mateřské školy 

Žádáme rodiče, aby používali dezinfekci při vstupu do budovy, dezinfekce je k dispozici v 

šatnách dětí u jednotlivých tříd. Děti si půjdou po předání třídní učitelce umýt důkladně ruce 

teplou vodou a mýdlem. 

3. Hygienická pravidla a úklid MŠ 

Děti budou mít v šatně ve svém sáčku na oblečení v samostatném mikrotenovém nebo 

igelitovém sáčku 1-2 roušky pro případnou potřebu. 

Po příchodu do třídy, po každém použití WC, před každým jídlem, si děti budou mýt ruce 20-

30 vteřin teplou vodou a mýdlem. V současné době budeme používat látkové ručníky. Každé 

dítě má svůj označený ručník. Ručníky se budou prát častěji a při 60° C. Pokud by došlo k 



zhoršení epidemiologické situace, nebo dojde-li k jiným doporučením KHS, bude používán 

jednorázové papírové ručník. 

Všechny prostory MŠ (třídy, umývárny, šatny, WC) budou často a intenzivně větrány. 

Úklid a dezinfekce prostor, kde se děti vyskytují, bude probíhat vícekrát denně. Úklidový 

personál je informován o hygienických zásadách (dezinfekce povrchů a předmětů, které 

používá větší počet lidí - kliky, madla, vypínače světel, zábradlí, WC, umyvadla, baterie atd.). 

4. Stravování 

Stravování dětí bude probíhat v jednotlivých třídách. Děti si samy nebudou brát příbory, 

nalévat pití, polévku. Vše budou připravovat pracovnice MŠ. Při této manipulaci budou 

používat jednorázové rukavice. 

5. Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid-19 

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekčního onemocnění. 

Žádáme rodiče, aby do MŠ předávali děti opravdu zdravé. 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí oddělení dítěte, 

které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí a zároveň pro dítě zajistí 

dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3. zákona o ochraně veřejného zdraví). 

Škola nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je 

např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů 

a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 

zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup: 

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte - dítě nebude 

vpuštěno do třídy. 

Pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné, v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ - neprodleně 

dojde k poskytnutí roušky a umístění do připravené oddělené místnosti, současně dojde k 

informování zákonného zástupce, ten bezodkladně vyzvedne dítě a opustí školu v nejkratším 

možném čase. 

V obou případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat 

praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Pokud má dítě příznaky (rýma, kašel), 

které jsou projevem alergie, potvrzuje tuto skutečnost lékař. 

6. Výskyt onemocnění COVID-19 ve škole 

Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla kontaktuje a informuje příslušná 

KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o 

protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění COVID-19 se karanténa týká 

okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS 

na základě protiepidemického šetření. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a 



následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu 

vzdělávání zákonné zástupce. 

7. Distanční vzdělávání 

MŠ mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je 

organizována pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celých MŠ. Prezenční výuka 

těchto dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro 

distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 

vzdělávání v MŠ. 

8. Nabídka školy 

MŠ v tuto chvíli zvažuje vhodnost konání některých akcí (plavání, divadelní předplatné 

apod.). Budeme jednat s organizátory těchto akcí o podmínkách. 

Ve třídě starších dětí budeme zjišťovat zájem o plavání, které bude probíhat, pokud se 

podmínky nezmění, od 1. 12. 2021 v čase  10:35-11:20. 

9. Průběžně sledujeme celorepublikový, respektive lokální vývoj a dle situace budeme 

přijímat aktuální opatření, která budeme uveřejňovat na webových stránkách školy a na 

nástěnkách v šatnách u jednotlivých tříd. Zde také naleznete další důležité informace. 

Věřím, že vše zvládneme. 

Renata Hromádková  

  

  

  

  

  

 


