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Vážení zákonní zástupci dětí,  

 

posílám informace o průběhu a podmínkách návratu do MŠ Bratronice od                   

25. května 2020. 

  Věnujte prosím tomuto sdělení zvýšenou pozornost. Na základě informací, 

které vám předkládáme se zodpovědně rozhodněte o navrácení vašich dětí do 

MŠ. 

Upozorňuji, že přesný plán chodu MŠ můžeme zveřejnit až po zjištění počtu 

dětí, které budou mít zájem o návrat do MŠ. Předkládáme vám tedy předběžný 

návrh, který byl sestaven ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci školy, 

zřizovatelem a po poradě se školskou radou. 

Jako efektivní opatření pro ochranu dětí i zaměstnanců MŠ i ZŠ jsme se 

rozhodli snížit počty dětí ve třídách, v 1. skupině 10 dětí (menší třída Cvrčkové) a 

ve 2. skupině 15 dětí (větší třída Berušky). Do početnější skupiny bychom rádi 

zařadili děti, které budou využívat i odpolední provoz MŠ. 

Prosím tedy vás, zákonné zástupce, abyste si vše dostatečně promysleli a 

nejpozději do 14. května 2020 sdělili škole informaci, zda vaše dítě do MŠ 

nastoupí a přihlásili jej k docházce. V případě, že nebude plánovaná kapacita MŠ 

dostačovat, budeme přemýšlet o dalších variantách provozu MŠ. 

 

Děti přihlašujte na e-mail školy: reditel@zsbratronice.cz 

Do e-mailu, prosím, napište jméno dítěte, datum narození a potřebný 

rozsah docházky- dopolední, dopolední + odpolední. Odchod dětí od 12- 13 

hod., 15- 16 hod.- časy odchodů upřesníme každému zákonnému zástupci, aby 

nedocházelo k vyšší koncentraci osob v okolí MŠ. 

 

Děkuji a přeji všem pevné zdraví 

 

Vendula Holmanová, ředitelka 

mailto:reditel@zsbratronice.cz
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Cesta do MŠ a z MŠ 

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými 

opatřeními, zejména: 

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné 

např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ 

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou 

organizaci pohybu osob před školou- pokud dojde před budovou MŠ k velké kumulaci osob, budou 

osoby na toto upozorněni pedagogickým zaměstnancem MŠ 

• Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 

není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

• Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.2 

V prostorách MŠ 

• Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku 

v areálu MŠ. 

• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 

nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)- doprovázející osoba předá dítě 

pedagogickému pracovníkovi MŠ u vchodových dveří. Ve výjimečných případech, např. když dítě 

bude mít jakýkoliv problém, může doprovázející osoba s dítětem do prostoru šatny. Doprovázející 

osoba použije desinfekci na ruce, která bude umístěna u vstupu do budovy MŠ. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, bude však 

možné, že pedagogický zaměstnanec MŠ rozhodne o vhodnosti roušky použít, např. pokud by 

nastala situace, že se mohou setkat děti z různých skupin, např. při průchodu společnou chodbou, 

v umývárně, při použití WC apod. 

•  Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ- dětské hřiště u MŠ Bratronice. Podle metodiky MŠMT 

se doporučuje, aby se skupiny dětí nemíchaly, budou se tedy o pobyt venku na dětském hřišti 

střídat.  

• Toalety MŠ jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými 

ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně dvakrát denně. 

• Jednorázové rukavice budou zaměstnanci školy používat při dopomoci s osobní hygienou dětí, při 

přípravě jídla, likvidaci odpadů atd. 

• Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce a mýdla. 

• Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

• Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného 

čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. V průběhu dne budou zajišťovat také školní asistenti MŠ. 

• Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, 

bude prováděno nejméně jednou denně. 
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• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna 

několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši).  

• Odpadkové koše budou vyprázdněny min. jednou denně, v případě potřeby častěji. 

Ve třídě 

• Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce vodou a 

tekutým mýdlem. 

• V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

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 MŠ vstoupit. Děti ihned po příchodu do MŠ projdou raním filtrem, který provede 

pedagogický pracovník MŠ- měření teploty bezdotykovým teploměrem a vizuální kontrola dítěte. 

Při zvýšené teplotě, či jiných příznacích infekční choroby nebude dítěti dovolena osobní účast v MŠ. 

• Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné 

místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření 

se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo 

změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav 

indisponovaného dítěte.  

• Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším 

možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné 

místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý 

zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy. Zaměstnanci MŠ ihned informují zákonné 

zástupce o možné nákaze. 

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního 

stravování 

• Děti v MŠ se budou stravovat tak, jak byly zvyklé- jídelna tedy bude připravovat dopolední a 

odpolední svačiny a oběd. Před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce. 

• Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou 

si ani příbory. 

• Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. 

• Při konzumaci jídla nebude docházet k mísení skupin. Nejdříve se tedy naobědvá 1 skupina dětí, 

poté 2. Svačiny mohou děti konzumovat ve své třídě. Vše se bude odvíjet od počtu dětí, které 

budou do MŠ docházet. 

Základní pravidla pro provádění úklidu 

• Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. 
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• Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). 

• Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. 

EN14476 nebo DVV/RKI). 

• Ředění dezinfekčních prostředků je a bude prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat. 

• Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. 

kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, 

podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je 

zakázán suchý úklid. 

• Bude zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné 

jednorázové pytle). 

• O zpřísněných podmínkách úklidu bude poučen úklidový personál. 

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). 

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který 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 žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o 

účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat 

před vstupem do školy, nebo jej neprodleně po vstupu do školy odevzdá žák dohlížejícímu ped. 

Pracovníkovi školy: 

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  
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• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

- najdete v příloze zprávy 

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebo je z jakéhokoliv 

důvodu neodevzdá, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna. 

 


