
 
 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ MŠ 

Možnost osobní přítomnosti dětí ve školce je možné za podmínek stanovených MŠMT 

(http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). 
 

    Povinnost ze strany zákonného zástupce: 
1. V případě zájmu podepsat a do školy doručit PROHLÁŠENÍ (viz dále) nejpozději v den nástupu dítěte   
      do školy. 

 

    Povinnosti dětí pro cestu do školy a ze školy: 
                  Všichni mají vlastní roušku (ústenku, šálu, šátek…). Dodržují odstup 2 m (neplatí pro rodinné   
                  příslušníky). 
 

    Organizační opatření školy 
1. Příchod ke škole a vstup do budovy  

Před školou dodržovat odstupy 2 m. Pro všechny osoby nacházející se před budovou platí povinnost 
zakrytí úst a nosu. 

2. Ve škole 

Větší část dne než obvykle se budeme snažit být venku. Je třeba tomu přizpůsobit oblečení dětí, 

připravit i náhradní oblečení. 

Doprovázející osoba se v budově MŠ zdržuje na nezbytnou dobu a pouze v roušce. 

Děti a pedagogičtí pracovníci uvnitř MŠ roušku mít nemusí.  

Pobyt venku je možný pouze v areálu školy. 

3.  Ve třídě 

Po vstupu do třídy si dítě umyje důkladně ruce. Děti používají pouze jednorázové papírové ručníky 

(zajistí škola). 

V každé třídě se nejméně jednou za hodinu větrá alespoň 5 minut. 
4. Hygiena 

Více než kdy jindy platí, že zákonní zástupci posílají do školy děti zdravé, bez příznaků 
onemocnění jako je rýma, kašel, zvýšená teplota, bolesti břicha, průjem. Dítě s takovýmito 
příznaky nemůže být k pobytu ve školce přijato. Škola si proto vyhrazuje právo měřit dětem 
teplotu. 
Škola zařizuje zvýšenou dezinfekci všech prostor, povrchů, předmětů atd.  

5. Školní jídelna 
Platí tyto zásady:  

Před jídlem si každé dítě důkladně  umyje ruce. 

Děti si samy jídlo ani pití nenabírají a neberou si samy ani příbory. Vše vydávají zaměstnanci. Děti si 

nebudou nosit pití ve vlastních nádobách 

 Rizikové skupiny 
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže 

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 škole s tímto vědomím.  

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte 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.) .  
 

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss


Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole 
umožněna. 
 

Osoby s rizikovými 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).  

 


