
INFORMACE PRO RODIČE

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

TERMÍN: pondělí 25. května 2020

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE: do 15. května  2020 potřebujeme nahlásit závaznou docházku a 
pokud možno určit časové vymezení (příchod dítěte a odchod) – zajištění organizace a počtu
skupin
Přihlášení je závazné do konce června.
Vyjádření potřebujeme od všech rodičů, zasílejte ho emailem na třídní učitelku.
Prázdninový provoz – červenec, budeme řešit po nástupu dětí do mateřské školy.
Rodičům dětí, které již do mateřské školy nenastoupí, sdělujeme, že školné jim bude vráceno 
v plném rozsahu. Vyrovnání školného za měsíc březen bude provedeno po otevření mateřské 
školy.

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 
stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 
- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
     

- minimalizovat velké shromažďování osob před školou
- před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními
- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 

nosu

V prostorách mateřské školy

- doprovázející osoba, vždy pouze jedna,  se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy
v roušce,  a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

- při vstupu do šatny rodič vyhodnotí situaci zajištění dostatečného rozestupu a 
popřípadě počká na chodbě

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit 
nemusí

- pro pobyt venku se může  využívat pouze areál mateřské školy a to ve větším rozsahu 
než obvykle ( u nás máme možnost využít“novou zahradu“, dvorek a vycházky kolem 
školy (velká část školního hřiště je ve výstavbě)

- podle počtu skupin se děti budou intervalově střídat:
                            ▪    procházka kolem školy
                            ▪    pobyt na nové zahradě
                            ▪    pobyt na dvorku



Ve třídě

- před vstupem dítěte do třídy rodič dohlédne, aby si dítě vydezinfikovalo ruce

Odpolední odpočinek

Při plném vytížení třídy upozorňujeme rodiče, že nezajistíme při odpoledním odpočinku 
rozmístění dětí 2 metry od sebe ( přibližně 60 – 80 cm). Rodič přihlášením dítěte na sebe bere 
riziko a odpovědnost vyplývající z této skutečnosti. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest,které by mohly odpovídat příznakům COVID-19: 
      -    zvýšená tělesná teplota

- kašel
- náhlá ztráta chuti a čichu
- jiný příznak akutní infekce dýchacích cest – rýma

nesmí do školy vstoupit !!!

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na 
čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoli 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 školy s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy odevzdá  zákonný zástupce dítěte čestné  prohlášení, které je ke 
stažení na webových stránkách mateřské školy a v příloze tohoto oznámení. 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a neodevzdá , nebude vstup dítěti 
do mateřské škole umožněn.

Čestné prohlášení se bude pravidelně aktualizovat ve 14 denním intervalu (inkubační doba 
nemoci).

V Hukvaldech dne 7. 11. 2020                                                  Nevludová Vladimíra


