
Základní škola a Mateřská škola Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace 

Mladějovice č. 113, 785 01 Šternberk, tel. 585 034 089                                            IČ: 70998396 
 

  

Informace o obnovení osobní přítomnosti dětí v mateřské škole a jejich 

podmínkách od 25. 5. 2020 do konce školního roku. 

 Znovuotevření mateřské školy bude zahájeno 25. 5. 2020. Provozní doba se nemění (6:15 – 

16:00).  

 Mateřská škola bude znovuotevřena pouze pro děti obou zaměstnaných rodičů.  

 Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen odevzdat písemné čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů 

(kašel, rýma, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu). 

 Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy. Děti budou pedagogickému pracovníkovi předány 

vždy u vchodových dveří s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního 

onemocnění a cítí se zdrávo.  

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohli odpovídat známým příznakům COVID-

19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 

 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, 

povinnost dodržování odstupu 2 m, netvoření skupinek (v souladu s mimořádnými 

opatřeními). 

 Před vstupem do třídy si dítě za pomoci personálu mateřské školy řádně umyje ruce vodou a 

tekutým mýdlem s desinfekcí. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky v prostorách a areálu mateřské školy. 

 Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením bude zrušeno čištění zubů a používání 

textilních ručníků (k dispozici dětem budou jednorázové papírové ručníky).  

 Místnosti mateřské školy budou dostatečně větrány. Za příznivého počasí bude většina aktivit 

organizována venku v areálu mateřské školy. 

 V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění (zvýšená 

teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (v co 

možná nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijet. Do té doby bude dítě umístěno 

s pedagogickým pracovníkem v kabinetu školy, který bude sloužit jako izolační místnost. 

 U dětí trpících alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno 

alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického 

původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu. 

 Jestliže dítě onemocní, rodiče musí neodkladně informovat učitelku nebo ředitelku školy na 

tel: 725/840 001, 777/599 201, a to i tehdy, pokud onemocní běžnou nemocí. 

 U předškolních dětí, kteří nenastoupí do mateřské školy, není nutné absenci omlouvat. 

 U předškolních dětí, které do mateřské školy nenastoupí, bude nadále probíhat zasílání úkolů 

na vaši emailovou adresu. 



 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě (ranní svačina, oběd, odpolední svačina). 

Před každým jídlem si děti pečlivě pod dohledem pedagogického pracovníka řádně umyjí 

ruce tekutým mýdlem s desinfekcí. 

 Strava nebude automaticky přihlášena, rodiče mají povinnost si stravu sami nahlásit. Dítě 

bez přihlášené stravy není možné do mateřské školy přijmout. 

 Jestliže dítě patří do rizikové skupiny stanovené MZČR (viz. čestné prohlášení), zvažte nutnost 

účasti dítěte v mateřské škole. 

 Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený ve výčtu 

rizikových faktorů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve 

společné domácnosti. 

 Budova školy bude pravidelně desinfikována. 

 Žádáme Vás, abyste tato pravidla dodržovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel 

chráníte nejen své dítě, ale i sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a 

provozní personál mateřské školy. 

 V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv 

infekčního onemocnění a v rámci onemocnění COVID-19 ještě více zpřísňujeme pravidla 

hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí.  

 

Předpokládám, že informace, které vám nyní poskytujeme, jsou dostatečné. V případě nejasností 

nebo upřesnění volejte nebo pistě na emailovou adresu mateřské školy. 

Pevně věříme, že vše úspěšně zvládneme. 

Přeji hodně zdraví a těšíme se na děti. 

 

                                                                                                            Olga Blatná, Jana Metelková 


