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OZNÁMENÍ RODIČŮM – ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ 
 
Rada města Sezimovo Ústí na svém jednání v pondělí 18.5.2020 rozhodla o 
znovuotevření mateřských škol v Sezimově Ústí. 
Otevření provozu MŠ je spojeno stále s mimořádnými epidemiologickými 
opatřeními a doporučeními Ministerstva zdravotnictví v souladu s dokumentem 
MŠMT s názvem „Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020“. 
 Děkujeme všem rodičům za vstřícnost, pochopení a spolupráci a věříme, že 
společně mimořádné podmínky pro znovuotevření zvládneme. Odpovědnost za 
zdraví své a svých dětí však musíme přijmout především sami. 
 
Provoz naší ŽLUTÉ MŠ bude v omezeném režimu – ve všech třídách od 7,00 do 
16,00 hodin, aby se děti nespojovaly. 
Zároveň oznamujeme, že do konce školního roku nebudou žádné mimoškolní 
akce, kroužky či divadla. Pouze pro předškoláky odcházející po prázdninách do 
1. tříd ZŠ bychom rádi na konci června zorganizovali na zahradě MŠ krátké 
rozloučení se školkou. 
 
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Po dobu uzavření MŠ nebude vybíráno školné a přeplatky budou vráceny. 
Březen – 200,- (poměrná část) 
Duben – 0,- 
Květen – v případě docházky dítěte do MŠ – 100,- (poměrná část) 
Červen – v případě docházky do MŠ – 350,- 
Za děti, které v květnu a červnu do MŠ nenastoupí, bude školné 0,- a přeplatky 
budou vráceny. 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, SEZNÁMENÍ S VYMEZENÍM RIZIKOVÝCH SKUPIN 
Upozorňujeme rodiče na povinnost seznámit se s podmínkami pro dodržování 
epidemiologických opatření a doporučení MŠMT a před nástupem dítěte do 
MŠ podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění. Formulář je ke stažení na stránkách naší školy - je stejný pro 
všechny děti a žáky. 
Bude také v případě potřeby připraven u vchodu MŠ – bez tohoto 
podepsaného prohlášení dítě NEBUDE do MŠ PŘIJATO. 
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Dítě může být do MŠ přijato pouze bez akutních zdravotních potíží 
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, 
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin - dítě ani osoby ve 
společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a 
nemají rizikové faktory stanovené ministerstvem zdravotnictví. 
Čestné prohlášení lze vyplnit, i když dítě patří do rizikové skupiny, je to na 
osobní zodpovědnosti zákonného zástupce. 
 
PŘÍCHOD DO MŠ 

- Dítě je přiváděno pouze jednou (dospělou) osobou (doporučuje se 
nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze) 

- Doprovod i dítě jsou na cestě do MŠ povinny mít roušku/ústenku a při 
vstupu do budovy použijí dezinfekci na ruce 

- V prostorách MŠ je doprovod povinný mít roušku/ústenku 
- V nutném případě může být doprovodu zakázán vstup do budovy a dítě 

převzato pověřeným zaměstnancem MŠ 
- Je nutno minimalizovat shromažďování osob před MŠ, MŠ je povinna 

zajistit případnou organizaci pohybu osob před MŠ 
- V prvním týdnu (a v dalších dle potřeby) bude všem vstupujícím dětem 

do budovy bezkontaktně měřena teplota 
- Do prostoru šaten je vstup omezen na co možno nejkratší dobu a může 

být řízen tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz max. 2 děti s doprovodem 
- Zákonný zástupce poučí své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní 

hygieny 
- V případě nejasností ohledně aktuálního zdravotního stavu může učitelka 

odmítnout přijmout dítě do třídy 
 

V PROSTORÁCH MŠ 
- Aktivity jednotlivých tříd budou organizovány tak, aby bylo možné větší 

než obvyklou část dne strávit venku – v areálu MŠ, či s přesunem do 
blízké přírody (louky, les) 

- Žádáme rodiče o dostatek vhodného oblečení a obuvi pro pobyt venku, 
zakrytí hlavy (čepice, kšiltovka, šátek), sluneční brýle (dle potřeby), 
podepsanou plastovou láhev s pitím, případně batůžek (domluva s tříd. 
učitelkami) 

- Náhradní oblečení uložte v podepsaném obalu (igelitový sáček či taška) 
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- Dítě bude mít v uzavíratelném igelitovém sáčku se jménem čistou roušku 
pro případ podezření na možnou nákazu 

- Druhý uzavíratelný igelit. sáček na roušku, se kterou přijde (pokud 
nebude nařízení zrušeno) 

- Zákonný zástupce zajistí, že v době zvýšených epidemiologických 
opatření nebude dítě nosit do MŠ osobní hračky, včetně „plyšáků“ 

- Po převzetí do třídy si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a 
tekutým mýdlem – pod dohledem učitelky 

- V každé třídě bude minimálně jedenkrát za hodinu po dobu 5 minut 
větráno 

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

- Strava pro děti bude zajištěna v plném rozsahu. Děti si samy jídlo a pití 
nenabírají a neberou si ani příbory.  

 
HYGIENICKÁ SPECIFIKA 

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, 
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) 
nesmí do školy vstoupit. 

- Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné 
umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce 
s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje 
spádová hygienická stanice. 

- Je důležitý aktivní telefonický kontakt na zákonné zástupce ! 
- Ostatní děti jsou umístěny do jiné místnosti nebo je změněna výuka na 

pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní 
stav indisponovaného dítěte. 

- Pokud se u zaměstnance MŠ příznaky objeví v průběhu práce, školu 
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného 
odstupu. Děti jsou pak umístěny v jiné místnosti nebo změněna aktivita 
na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý stav 
indisponovaného zaměstnance školy.  

 
PROVOZNÍ INFORMACE 

- Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle 
sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, 
klik) 
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- Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude 
provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky 
(podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)  

- Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí 
tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící 
dětem  

- Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který 
je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi; při manipulaci 
s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití 
jednorázových rukavic  

- Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách 
a při vstupu do objektu 

- Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní 
prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat 
pouze v roušce a rukavicích. 

- Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými 
prostředky (rouška, ochranné rukavice). 

 
 
 
 
V Sezimově Ústí, 20. 5. 2020 
 
 
 
Jiřina Greplová, zástupce ředitele pro MŠ 
 
 
 


