
Podmínky provozu v Mateřské škole Hlušovice od 25.5. do 31.7.2020 

 

 Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Metodického pokynu 

MŠMT ze dne 30. 4. 2020, doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické 

stanice Olomouckého kraje ze dne 27.4.2020. 

 

 Do MŠ Hlušovice budou na dobu mimořádného provozu přijaty pouze děti bez projevů 
nemoci – rýma, kašel, teplota. Pokud dítě trpí alergiemi s projevy jako je rýma a kašel, 
rodiče doloží před nástupem dítěte škole potvrzení od lékaře. Pedagog má právo 
nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19. 

Organizace a pravidla provozu: 

 Dodržujte stanovená pravidla pro příchod a odchod s dětmi z MŠ – viz. příloha 

 Před budovou školy dodržujte rozestupy mezi osobami 2 metry. 

 Do šaten vstupujte jednotlivě (dítě pouze s jednou osobou), dezinfikujte sobě i dítěti 

ruce u vchodu do šatny a dbejte prosím pokynů přítomné pracovnice školy pro ranní 

příchod a odpolední odchod z MŠ.   

 Rodič nebo doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. MŠ důrazně doporučuje, aby 
osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nevykazovala příznaky COVID – 19 a nebyla 
uvedena v rizikové skupině osob.  

 Při pohybu v šatně vždy používejte roušku, při vstupu do třídy už děti roušky mít 

nemusí. 

  Děti budou mít ve skříňce v šatně v sáčku označeném jménem 1 roušku pro případnou 

potřebu (roušky musíme použít v případě nečekaného výskytu nákazy ve škole). 

 Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky. 

 Ihned po příchodu do třídy si dítě pod dohledem paní učitelky důkladně (20-30 sekund) 

umyje ruce vodou a mýdlem.  

 Sourozenci budou zařazení společně v jedné třídě, třídy se nebudou během dne 

spojovat. Děti mají rozdělený prostor i při pobytu na zahradě. Většinu dne budeme 

využívat k činnostem s dětmi školní zahradu, tomu je přizpůsobená organizace dne 

v obou třídách po dobu trvání mimořádného provozu – viz. příloha. Děti vybavte 

vhodným oblečením a obuví pro pobyt na zahradě během celého dne (gumáky, 

pláštěnka, kšiltovka, sluneční brýle…) 

 Po dobu trvání mimořádného provozu není předškolní vzdělávání povinné a ruší se 

všechny plánované kulturní a mimořádné akce.   

 Stravování bude celodenně probíhat v obou třídách v běžné podobě za zvýšených 

hygienických podmínek. Nádobí i stravu budou rozdávat pouze paní školnice v 

ochranných pomůckách. 

 V MŠ bude probíhat vždy 1x denně dezinfekce všech ploch a prostor tříd, kuchyně, 
šatny a schodiště a školní zahrady. K dezinfekci používáme také nově pořízený stroj 
Kärcher SC4 z důvodů ekologického přístupu a ochrany dětí a zaměstnanců školy před 
zbytečným používáním chemikálií, ale zároveň pro účinnou dezinfekci.   



 Při objevení příznaků onemocnění v době pobytu dítěte v MŠ, bude škola ihned 

informovat rodiče a KHS Olomouc. Dítě bude do doby vyzvednutí rodičem izolováno 

v samostatné místnosti pro znemožnění dalšího možného šíření infekce. 

 

Komunikace rodičů se školou v době mimořádného provozu: 

 Vaše požadavky na vyzvednutí dítěte z MŠ (po obědě/po spaní) sdělujte ústně paní 

školnici. 

 Pro omlouvání používejte výhradně elektronickou omluvenku na webových stránkách 

školy www.mshlusovice.cz. 

 Pokud potřebujete komunikovat s třídní učitelkou, volte prosím tyto možnosti: 

a) mailovou komunikací na „mshlusovice@seznam.cz“ 

b) telefonicky na číslech: 601 345 620, 585 313 383 

 Potřebujete-li dítě výjimečně vyzvednout v jinou než stanovenou dobu, učiňte tak vždy 

pouze po předchozí domluvě. 

 Platba školného bude probíhat jako obvykle na účet MŠ. Za měsíc květen je školné 

poníženo na 125,- Kč, v měsíci červnu a červenci je platba školného 500,- Kč. 

Vyúčtování přeplatků za měsíc březen, duben a květen 2020 bude provedeno 

bezhotovostně na účty rodičů do 22.5.2020. 

 Rodiče dětí, které již v tomto školním roce nenastoupí, jsou po dohodě se zřizovatelem 
osvobozeni od platby školného v plné výši. Po předchozí dohodě si vyzvednou všechny 
věci svých dětí a vyúčtování zaplacené zálohy na akce, stravu si sami odhlásí na 
www.strava.cz.    

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové 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 nádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a / nebo kostní dřeně. 

5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m2) 
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/ náhradu 

funkce ledvin (dialýza). 
8. Onemocnění jater (primární i sekundární). 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše 
nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

http://www.mshlusovice.cz/


 MŠ důrazně doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte zvážili tyto rizikové faktory a 
rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím. 

PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ PŘEDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO PODEPSANÉ 
DOKUMENTY:  

Všechny dokumenty naleznete na webových stránkách školy a vytištěné k podpisu v šatně MŠ.  

1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 
2. Podmínky provozu MŠ Hlušovice (tento dokument). 

Bez předložení těchto podepsaných dokumentů nebude dítě do MŠ přijato. 

 

Podmínky provozu MŠ Hlušovice se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické 
situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách 
budete neprodleně informováni. 

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: 

Mgr. Ivona Urbišová, ředitelka MŠ Hlušovice 

V Hlušovicích dne: 11. 5. 2020 

 

Beru na vědomí, že „Podmínky provozu v MŠ Hlušovice od 25.5. do 31.7.2020“ jsou 
zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení 
Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje. Potvrzuji, že 
jsem všem pokynům rozuměl(a) a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým 
zákonným zástupcem dítěte. 

V Hlušovicích dne…………………………. 

 

Zákonný zástupce (jméno, příjmení)………………………………………………….PODPIS:………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


