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ID datové schránky: 9rcpee5, telefon: 517 371 332, mobil: 731 519 433, e-mail: msr.info@seznam.cz

INFORMACE PRO RODIČE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Tento dokument stanoví podmínky provozu MŠ Rousínov po dobu trvání potřeby dodržování
epidemiologickcých opatření a doporučení vycházejícíh z manuálu MŠMT ze dne 30. 4. 2020.
Základní podmínky provozu:
✔ V období do konce školního roku 2019/20 bude provoz školy po projednání se zřizovatelem
omezen dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,
z důvodů organizačních, neboť organizační příčiny po dobu trvání potřeby dodržování
epidemiologických opatření a doporučení k prevenci šíření onemocnění COVID-19
znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Provoz bude omezen také z důvodů
personálních.
✔ Provozní doba školy bude od 6:30 hodin do 16:30 hodin z důvodů omezení kontaktů mezi
třídami.
✔ Přihlášené děti budou rozděleny do tříd v počtu nejlépe do 15 dětí. Tyto třídy do konce
školního roku zůstanou neměnné. Bude-li to možné, budou omezeny "scházecí" třídy a
sourozenci se umístí do stejné třídy. Informace o umístění dítěte ve třídě bude rodičům
zaslána e-mailem nebo sdělena telefonicky.
✔ Při vyšším počtu přihlášených dětí, kdy nebude možné zajistit uvedené podmínky 15 dětí na
třídu, bude ředitelka se souhlasem zřizovatele jednat s rodiči na mateřské a rodičovské
dovolené, poté s rodiči nezaměstnanými, poté s rodiči, kteří čerpají OČR na dítě školou
povinné a které do školy nedochází ohledně potřebnosti docházky jejich dítěte. Cílem je
zajistit prevenci proti šíření COVID-19.
✔ Děti přihlašujte k docházce na e-mail MŠ: msr.info@seznam.cz nejpozději do 18. 5. 2020.
V e-mailu uveďte: jméno a příjmení dítěte a třídu, do které vaše dítě od září chodí.
Cesta do mateřské školy a zpět
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla:
✔ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek) - podle aktuálních nařízení.
✔ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
✔ Neshromažďovat se před školou s dalšími osobami.
Vstup do mateřské školy
✔ Do MŠ se bude vstupovat dvěma vchody. Hlavní vchod pro děti zařazené do třídy 1., 2., 3.,
5., 6., 8., boční vchod (u pastelkového pískoviště) pro děti zařazené do třídy 4., 7., 9., 10.
V prostorách mateřské školy
✔ Při vstupu použije doprovázející osoba dezinfekci.
✔ Do budovy MŠ doprovodí dítě pouze JEDEN rodinný příslušník (doporučuje se nevyužívat
osoby starší 65 let, které mohou být více ohroženy nákazou).

✔ Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce (popř. šátku apod.)
a pouze po nezbytně nutnou dobu.
✔ Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
✔ Při prvním příchodu do třídy odevzdá doprovázející osoba podepsané čestné prohlášní o
bezinfekčnosti a o seznámení s podmínkami provozu MŠ (příloha v mailu, ke stažení na
webových stránkách, příloha tohoto dokumentu). Bez čestného prohlášení, podepsaného
zákonným zástupcem (rodičem), nebude dítě do třídy přijato.
✔ V prostorách šatny jsou současně nejvýše tři doprovázející osoby a tři děti.
✔ Každé dítě bude mít v MŠ čistou roušku v uzavíratelném sáčku se jménem pro případ
podezření na možnou nákazu.
✔ Po vyzvednutí dítěte z MŠ nezůstanou v šatní skříňce žádné osobní věci s výjimkou
náhradního oblečení. Náhradní oblečení bude uloženo v igelitové tašce.
✔ Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy
jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti
teplotu.
✔ Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nebude do třídy přijato. Pokud má dítě alergický kašel nebo
alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží potvrzením od lékaře.
✔ Děti si z domova nebudou nosit žádné hračky ani jiné osobní předměty.
✔ Do konce školního roku nebudou probíhat žádné celoškolní akce jako divadla, výlety,
společná setkání.
Školní stravování bude probíhat v běžné podobě s důrazem na dodržování přísných hygienických
pravidel.
Při podezření na možné příznaky COVID-19:
✔ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
✔ Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu pobytu v
MŠ, bude mu nasazena rouška a bude umístěno pod dohledem učitelky do samostatné
místnosti. Škola bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce a ten si dítě co nejdříve
vyzvedne. O podezření na nákazu se informuje spádová hygienická stanice.

V Rousínově dne 7. 5. 2020

Mgr. Tereza Vejdová, ředitelka školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
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 osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.
Potvrzuji seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
Potvrzuji seznámení s provozními podmínkami MŠ Rousínov do konce školního roku 2019/20.
V _____________ dne ____________
Podpis __________________________

