
 

Informace pro rodiče dětí ve školním roce 2020/2021  
s účinností od 1. září 2020  

(v souvislosti s opatřením vzhledem ke COVID-19) 
 

- zpracováno v návaznosti na manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním 
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ vydaného MŠMT (dále také jen „manuál“) 

 
1. Provoz mateřské školy zůstává nezměněn od 6:30 do 16:30. Nejsou stanovena žádná 

závazná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob  

před školou. Režim dne v obou třídách mateřské školy zůstává nezměněn. Počty dětí 

ve třídách nejsou omezeny. 

2. Mateřská škola před prvním příchodem dítěte do školy nevyžaduje čestné prohlášení  

o bezinfekčnosti. (Pozn. U dětí nově přijatých platí „Prohlášení zákonného zástupce  

o zdravotním stavu dítěte“).  

3. Při pohybu v MŠ musí rodič používat ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest 

(dále jen rouška). Děti ani pedagogičtí pracovníci MŠ mít roušky nemusí. Platí, že 

přítomnost rodičů v budově MŠ bude omezena jen na nezbytně dlouhou dobu. 

4. U vchodu do mateřské školy bude k dispozici desinfekční prostředek na ruce. 

5. Zdůrazňujeme, že do mateřské školy nesmí vstoupit osoby s příznaky infekčního 

onemocnění. 

6. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního 

onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest 

v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem ztráta chuti a čichu), ale mateřská 

škola bude věnovat těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich 

zjištění (objevení) je nutno volit tento postup: 

 Pokud jsou při příchodu dítěte do mateřské školy zjištěny příznaky infekčního 

onemocnění, nebude dítě přijato do MŠ a zákonný zástupce (případně jím 

pověřená osoba) bude vyzván k odvedení dítěte z MŠ.  

 Pokud se vyskytnou a jsou patrné příznaky infekčního onemocnění v průběhu 

přítomnosti dítěte ve škole, je postup následovný: neprodleně dojde 

k poskytnutí roušky dítěti a dítě je umístěno od ostatních přítomných ve škole 

(dítěti je poskytnut dozor) a současně je telefonicky informován zákonný 

zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má 

telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost. 

 7.  Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem    

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 

umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce skutečnost, že 

dítě netrpí infekční nemocí doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost. 



Informace o distančním vzdělávání  

1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením Krajské hygienické stanice 

(KHS) nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZd) nebo z důvodu nařízení 

karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole. Mateřská škola má povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí. Ostatní děti, kterých se zákaz 

nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.  

2. V ostatních případech mateřská škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 

způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomni 

ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat 

alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich 

dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.  

 

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání (školné) 

1. Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho 

omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

2. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka 

školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle omezení nebo přerušení provozu, 

je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že 

mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 

 

Další doplňující informace a doporučení pro rodiče související se vstupem dětí do MŠ: 

- Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 

sekund. Doporučení rodičům: „Procvičujte s dětmi doma návyk správného umývání 

rukou, doporučený čas 20 – 30 sekund (můžete se inspirovat říkadlem, které se děti 

učí v MŠ)“. 

- Děti v mateřské škole budou používat v umývárnách jednorázové papírové ručníky 

(zajistí MŠ).  

- Škola průběžně dětem zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné 

kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně 

si umýt ruce. V případě, že nestihne dítě kýchnout do kapesníku, učit dítě kýchat  

do předloktí, ne do prostoru nebo do ruky. 

- MŠ doporučuje rodičům umístit do skříňky v šatně dítěti roušku pro případné použití. 

- Ve škole nebude z preventivních důvodů vzhledem k přenosu infekce prováděno 

čištění zubů dětí. 

- MŠ doporučuje rodičům, aby se snažili s dítětem přiměřenou formou komunikovat  

o možné aktuální situaci (např. nošení roušek,…učit děti vyjádřit své pocity, např. 

vyjádřit svůj pocit zdravotní nepohody. 

- Mateřská škola žádá rodiče, aby v současné době nedávali dítěti do MŠ 

z preventivních hygienických důvodů žádné hračky přinesené z domova. 

- Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího 
procesu včetně zákonných zástupců dětí a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).  

 



V mateřské škole jsou zavedena a prováděna hygienická pravidla a standardy úklidu  

dle pokynů vyplývajících z „Manuálu pro školy“ a dle pokynů KHS. Je zpracován Sanitační řád 

školy. 

 

!! V případě výskytu onemocnění COVID-19 v mateřské škole postupuje škola  

dle pokynů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Aktuálně bude 

zajištěno informování rodičů na webových stránkách školy www.msmladcova.cz, dále 

prostřednictvím SMS, případně e-mailu. 

 

Informace pro rodiče budou aktualizovány dle aktuální situace výskytu COVID-19 v České 

republice, případně v jednotlivých regionech v návaznosti na „Stupně pohotovosti v oblasti 

ochrany veřejného zdraví“ (tzv. „semafor“) a v souladu s ním stanovených specifických 

opatření pro školy a školská zařízení pro jednotlivé stupně pohotovosti v oblasti ochrany 

veřejného zdraví (tj. specifická doporučení pro školy dle stupňů pohotovosti = barev 

„semaforu“) stanovených manuálem. 

 

Dále se bude škola řídit vzhledem ke COVID-19: 

- od 1. září 2020 zavedenými plošnými opatřeními prostřednictvím mimořádných 

opatření MZd  

- aktuálními opatřeními vydanými MŠMT  

- aktuálními pokyny, opatřeními a informacemi KHS 

- aktuálními pokyny, opatřeními a informacemi vydanými zřizovatelem mateřské školy 

statutárním městem Zlín (SMZ) 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kvasničková 
Ve Zlíně dne 28.8.2020 
Aktualizováno dne 9.9.2020 s účinností od 10.9.2020 
 

 
  
     

http://www.msmladcova.cz/

