
Informace o přípravách znovuotevření mateřské školy Přepychy

V souvislosti s plánovaným uvolňováním režimu, který vláda ČR zavedla z důvodu zamezení šíření
nemoci COVID19, plánuje obec Přepychy otevření mateřské školy od 11.5.2020.

Provoz mateřské školy bude omezen od 7:00 do 15:00 hodin z důvodu personálního zabezpečení
provozu a nezbytných hygienických opatření k zajištění bezpečnosti dětí. 

O znovuotevření mateřské školy v omezeném provozu, bude rozhodnuto podle výsledků zjištěného 
zájmu zákonných zástupců o umístění dítěte do mateřské školy. Do e-mailu 
msprepychy@seznam.cz, nebo formou SMS na číslo tel. 728 492 122 zákonný zástupce dítěte 
oznámí zda MÁ x NEMÁ zájem do konce školního roku umístit dítě do mateřské školy a že se 
seznámil s informacemi o přípravách znovuotevření MŠ a s hygienickými a bezpečnostními 
pravidly.

 
HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU 

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.  
Děti, s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráty chuti a čichu, bolest hlavy, slabost, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest) nebudou do mateřské školy přijaty! Pokud dítě trpí alergií, je potřeba doplnit 
potvrzení lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za 
příznaky respiračního onemocnění.

Předávání/vyzvedávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ
• na předem určeném místě při vstupu do budovy – mimo šatny a třídy
• dítě se bude předávat venku před vchodem do MŠ, při přijímáni dětí budou pomáhat i 

ostatní pracovníci mateřské školy, pokud nebude venku nikdo přítomen, zákonný zástupce či
doprovázející osoba zazvoní a vyčká příchodu pracovníka venku

• doprovod  jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup 
minimálně 2 metry a dodržovat povinnou ochranu horních cest dýchacích, tato skutečnost 
platí i pro děti, roušku si sundají až v šatně MŠ a nasadí při odchodu z MŠ

• kontrola zdravotního stavu dítěte a vybavení potřebnými ochrannými prostředky (roušek) 
bude probíhat vždy při předávání dítěte - při předání bude změřena aktuální tělesná 
teplota bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, 
popřípadě jiné doprovázející osoby

• při vyzvedávání dítěte zákonný zástupce či zmocněnec, který má oprávnění dítě vyzvednout 
zazvoní a vyčká příchodu pracovníka mateřské školy a ten mu dítě předá

Povinné vybavení dítěte
• děti budou potřebovat pro pobyt v MŠ batoh, ve kterém budou mít min 2 ks roušek (na 

gumičku za uši), 2 igelitové sáčky s označením „čisté“ a „použité“ (roušky budou děti 
používat ve výjimečném případě), uzavíratelnou láhev s pitím, která bude nahrazovat pitný 
režim při pobytu venku a vše bude podepsané 

• děti bodu mít v MŠ náhradní oblečení, oblečení na pobyt venku, pláštěnku, gumáky (jak 
bylo zvykem), jelikož budeme převážnou většinu času trávit venku a to téměř za každého 
počasí, budou mít děti vždy vhodné oblečení a obuv, veškeré oblečení a obuv bude mít dítě 
podepsané

• děti si nesmí do mateřské školy nosit žádně hračky

mailto:msprepychy@seznam.cz


Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do 
budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy, bude komunikace s 
rodiči probíhat prostřednictvím písemných vzkazů - formou SMS, e-mail zprávy, či telefonicky.

 
Podmínka přijetí dítěte do znovuotevřené MŠ

• podpis čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz příloha) 
zákonný zástupce tím stvrzuje, pravdivost informací, se se kterými se seznámíte níže – 
čestné prohlášení si vytisknete, doma vyplníte a odevzdáte hned prví den při příchodu do 
MŠ, nebo můžete vyplnit ráno na místě, ale vlastní tužkou – formulář Vám bude předán 
pracovnicí mateřské školy

 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 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 školy s tímto vědomím. 
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné 
podepsat před vstupem do školy:  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.). 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole 
umožněn. 



  

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.  


