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1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  
Dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními  
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.  
Do budovy budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby dle pokynů pověřeného zaměstnance 
(v šatně mohou být max. 2 děti s doprovodem).  
U vchodu probíhá dezinfekce rukou všech vstupujících osob do objektu MŠ. 
 
2. V budově mateřské školy  
Při prvním vstupu do MŠ odevzdá doprovod čestná prohlášení, která jsou ke stažení na 
webových stránkách. 

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, a to pouze 
po nezbytně nutnou dobu (jen předání, vyzvednutí dítěte). Vstup doprovodu je povolen 
pouze do šaten. 

Děti a pedagogové v areálu MŠ nemusí mít roušku.  
 
3. Ve třídě  
Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě alergickou rýmu 
nebo kašel, je potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční).  
Bude probíhat zvýšená dezinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel, důsledné 
dodržování hygienických pravidel všech dětí i zaměstnanců (důkladné a časté mytí a 
dezinfekce rukou). 
 
4. Zahrada MŠ 
Pro pobyty dětí venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Skupiny dětí se zde 
intervalově střídají tak, aby se nemísily, děti se zdržují ve vymezeném prostoru.   
 
 
5. Pravidla pro školní stravování dětí 
Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě za zpřísněných hygienických podmínek podle 
pravidel stanovených metodikou MŠMT. 
Nebude umožněn výdej obědů do jídlonosičů.  
Stravu bude možné odhlásit do 14. hodiny předchozího dne.  
 
 
6. Osoby s rizikovými faktory  
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili níže uvedené rizikové faktory a pokud dítě patří 
do rizikové skupiny, rozhodli o jeho neúčasti v mateřské škole. Stejně tak není umožněna 
účast dítěte v MŠ, pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve 
společné domácnosti.  
 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami  

                                                           
1 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky 
www.mzcr.cz). 



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)  
 
 
Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte: 

 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.)  

 písemné čestné prohlášení – splněná kritéria  

 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v 
mateřské škole umožněna.  
 
7. Platby  
Platby probíhají v běžném režimu, dle platné směrnice  
 
8. Provoz 
Po dobu platnosti tohoto opatření je omezena provozní doba MŠ od 7,00 do 16,00 hodin 
 
9. Kritéria 
Vzhledem ke sníženým personálním možnostem školy (zaměstnanci s rizikovými faktory), 
lze do mateřské školy přijmout jen děti splňující kritérium – zaměstnanost zákonných 
zástupců (odevzdání čestné prohlášení je podmínkou při nástupu dítěte do MŠ). Pokud, 
bude zájem o umístění dětí v MŠ vyšší než povolený limit dětí na třídu, bude přihlédnuto 
k věku dítěte. Kritérium – starší dítě bude upřednostněno.  
 
 
 
V Řepištích 4.5.2020 
 
 
Mgr. Martina Bastová, ředitelka 
 


