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Č.j. :  MSVAR/2020/0212                                                                 Ostrava, 18. 05. 2020 

 

Provoz mateřské školy do konce školního roku 2019/2020                                                   
včetně provozu v době letních prázdnin 

 
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky organizace Mateřská škola 
Ostrava, Varenská 2a, p. o. po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a 
doporučení.  
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší od standardních 
podmínek vyplývajících z platných směrnic školy.  
 
 

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, pohyb před mateřskou školou 

Při cestě do školy a ze školy, při pohybu před školou se na děti a doprovod vztahují obecná 
pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). 

• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy 
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  

 

Za dodržování rozestupů před budovou školy je odpovědný doprovod dětí.  

Prostory školy a zahrady je nutné opustit neprodleně po přivedení/vyzvednutí dítěte.  

Školní zahrada není otevřena pro veřejnost, tudíž ani pro rodiče a děti po vyzvednutí 
z mateřské školy.  

 

2. V prostorách mateřské školy 

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po 
nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).  
 
U vchodu probíhá dezinfekce rukou. 
 
Dítě doprovází pouze 1 dospělá osoba, v šatně mohou být nanejvýš 3 děti s doprovodem. 
Ostatní čekají venku v dostatečných rozestupech. 
 
Děti musí mít ve svém šatnovém bloku k dispozici vlastní roušku uloženou v sáčku, a to pro 
případ, kdyby se v MŠ projevily u kohokoliv příznaky infekční nemoci. 
 
Doprovodu je zakázán vstup do tříd. 
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3. Ve třídě 

Při prvním vstupu odevzdá doprovod dítěte Čestné prohlášení, které je ke stažení na 
webových stránkách, nebo jej vyplní přímo v MŠ.  
 
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 desinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel. 

 

4. Školní stravování 

Nebudou vydávány obědy do jídlonosičů. Obědy je nutné odhlásit dle platné směrnice. 
 

 
5. Osoby s rizikovými faktory 

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 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)  

 
 

6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny  

Do rizikové skupiny patří dítě, které 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 dítě patří do rizikové 
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.  
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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.)  

 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské 
škole umožněna.  
 

7. Platby 

Platby probíhají v běžném režimu, dle platné směrnice. 

 

Aktualizováno dne 22. 7. 2020. 

 

Mgr. Stanislava Korcová 
ředitelka školy  
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