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vnímáme a nasloucháme 

V Uherském Ostrohu dne 6.května 2020 

 

Vážení rodiče, 

 

v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření zvažujeme znovuotevření mateřské školy. Od 

pondělí dne 18. května předpokládáme částečné obnovení provozu KMŠ, který by probíhal dle 

vydaného manuálu MŠMT za zvýšených hygienických pravidel. Abychom mohli tato opatření 

k organizaci otevření MŠ začít připravovat, žádám Vás o oznámení Vašeho zájmu o docházku Vašeho 

dítěte do mateřské školy. 

Souhrn opatření, která budou nutná při provozu MŠ uvádím níže. Tato opatření mohou být průběžně 

doplněna, rozšířena, popřípadě změněna dle nového nařízení KHS Zlínského kraje, MŠMT, Vlády 

ČR… 

 

• Před prvním vstupem do mateřské školy bude zákonný zástupce povinen předložit podepsané 

prohlášení (Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění, jehož součástí je 

vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Bez zmíněného 

podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup dítěte do mateřské školy. Formulář si 

můžete stáhnout na webových stránkách nebo bude k dispozici v mateřské škole. 

• Pokud dítě (nebo osoba ze společné domácnosti) patří do rizikové skupiny (tzn., že naplňuje 

alespoň jeden bod z rizikových faktorů uvedených v Čestném prohlášení), doporučuje se, aby 

zákonní zástupci zvážili účast dítěte v mateřské škole. 

• Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy v roušce a pouze po 

nezbytně nutnou dobu (při předávání a vyzvedávání dítěte). 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

• Neprodleně po přezutí a převlečení si děti umyjí důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem. 

• Pobyt venku se bude uskutečňovat pouze na školní zahradě tak, aby nevznikla velká skupina 

dětí.   

• Mateřská škola bude provádět pravidelně všechna hygienická opatření dle nařízení MŠMT. 

• Děti budou do tříd rozděleny ředitelkou školy podle počtu přihlášených dětí. 

• Do konce školního roku se ruší všechny tradiční akce mateřské školy, včetně fotografování. 
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vnímáme a nasloucháme 

Prosím Vás o rychlé vyjádření se k předpokládanému nástupu Vašeho dítěte do MŠ prostřednictvím 

SMS zprávy nejpozději do 12.května na telefonní číslo 739358012 v těchto variantách: 

a) Jméno + příjmení dítěte, dopolední docházka 

b) Jméno + příjmení dítěte, celodenní docházka 

Pokud do 12.května neodešlete SMS zprávu s informací o docházce, budu to považovat za sdělení, že Vaše 

dítě do MŠ nenastoupí. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Děkuji Vám za spolupráci 

Zdeňka Baladová, ředitelka mateřské školy s křesťanskou výchovou 
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