
 

 

Vážení rodiče,  

těšíme se na Vás a Vaše děti ve středu 1. září v mateřské škole, kde jsme přes 

léto dokončili výměnu oken, takže kromě toho, že se naše mateřská škola nachází 

ve zdravém prostředí dál od silnice, tedy v klidné části, budou mít děti rovněž 

dostatek světla. Rovněž zahradu mateřské školy jsme upravili tak, aby se tam 

dětem líbilo, protože zde budou trávit hodně času. Kromě nového domečku na 

hračky, který již některé děti viděly, máme ještě zakoupený domeček se 

skluzavkou, který ještě během září nainstalujeme. Děti jsme rozdělili do tříd 

podle kamarádů, vytvořil jsme samostatnou třídu předškoláků z důvodu 

omezených prostor a také z toho důvodu, že pro předškoláky chytáme víc akci 

než pro malé děti, které budou mít zpočátku hlavně plno práce s tím, aby si na 

nové prostředí zvykly. Proto jim chceme dopřát dostatek času a pohodu. Pokud 

však rodič nechce, aby jeho předškolní dítě bylo společně s ostatními 

předškolními dětmi, ale zůstalo ve své třídě, může toto přání sdělit ředitelce a 

bude mu vyhověno. Rovněž tak, pokud chce být některé dítě přeřazeno do jiné 

třídy, není to problém. Věřím v naši vzájemnou komunikaci, která povede ke 

prospěchu dítěte. 

Hned od začátku září chystáme pro předškolní třídu kroužek angličtiny, později, 

pokud to situace dovolí, budou mít kroužek keramiky ve vlastní keramické dílně 

a postupně budeme zapojovat i ostatní děti.  Tyto kroužky zatím mohou být bez 

omezení s dodržováním všech epidemiologických opatření, které máme 

nařízeny. Rovněž na 23. září máme pro děti zajištěný výlet do Arboreta vzhledem 

k tomu, že děti budou v přírodě a pojedou v autobuse sami, budou všechna 

nařízená opatření rovněž zajištěna.  



Mateřská škola má k dispozici Manuál MŠMT (dále jen Manuál) k zahájení 

školního roku, podle kterého:  

- Děti v mateřských školách se nemusí testovat  

- Děti v mateřských školách nemusí nosit ochranu nosu a úst /musí mít 

pouze v šatně uloženou roušku, pro případ výskytu onemocnění COVID  

19/ 

Naproti tomu každá dospělá osoba – rodič, zákonný zástupce dítěte, který 

doprovází dítě do mateřské školy, je povinen si při vstupu do šatny mateřské 

školy zakrýt dýchací cesty takovým ochranným prostředkem, který je uveden v 

aktuálně platném mimořádném opatření MZ. Dle tohoto nařízení jsou vyjmuty 

osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 

prostředek dýchacích cest a mohou tuto skutečnost prokázat lékařským 

potvrzením. 

 Moc Vás prosíme, aby dítě do vnitřních prostor mateřské školy doprovázela 

pouze jedna dospělá osoba a zůstávala tam pouze nezbytně nutnou dobu, 

protože přes šatnu chodí děti na WC. S ohledem na způsob šíření tohoto 

onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě 

(zaměstnanec MŠ) setká a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření 

onemocnění Covid - 19. 

Citace z Manuálu: „Doporučujeme školám, aby byl pohyb zákonných zástupců 

dětí a dalších osob uvnitř budovy školy omezen „Školy mají povinnost 

předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně Covid – 19. Tuto povinnost 

nám ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví – oddělit dítě, které vykazuje 

známky nemoci od ostatních dětí a chránit tak zdraví všech dětí (§7 odst. 3 

zákona o ochraně veřejného zdraví).  

Pokud má dítě příznaky nemoci a je přítomen zákonný zástupce, musí si dítě 

odvézt domů. Pokud již není přítomen zákonný zástupce, musí ho škola ihned 

informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Proto 

Vás prosíme, abyste ihned při příchodu do mateřské školy aktualizovali svá 

telefonní čísla, na kterých budete k zastižení. 

 



To znamená, že mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout 

nástup do mateřské školy dítěti, pokud jeví známky nemoci. 

Rovněž na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do 

mateřské školy vůbec nevodit!!!  

Citace z Manuálu MŠMT: Pokud u dítěte přetrvávají příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického 

onemocnění (rýma, kašel, … ) může být dítě přijato  do mateřské školy pouze v 

případě, že tuto skutečnost prokáže pediatr, u zaměstnanců mateřské školy 

praktický lékař.  

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, 

musí osoby, které se vracejí ze zemí (z dovolené) s vysokým rizikem nákazy Covid 

– 19, jsou po vstupu na území ČR povinni setrvat v samoizolaci do doby, než 

budou mít po 5. – 14. dnech potvrzen negativní PCR test. Toto nařízení se 

vztahuje i na děti. 

Abychom zajistili zdraví a bezpečnost všem dětem i zaměstnancům mateřské 

školy, prosíme Vás o důkladné dodržování všech nařízení.  Jde nám především o 

zdraví Vašich dětí. Čím dřív se za Vaší pomoci vrátíme do normálního režimu, 

tím dřív můžeme dětem zajistit kulturu, kroužky a ostatní naplánované akce. 

Aby se nám podařilo stejně jako v minulém školním roce nezavírat mateřskou 

školu kvůli karanténě (až do konce února) a do začátku března, kdy byly MŠ 

zavřeny nařízením MŠMT. 

Věříme ve Vaši ohleduplnost a pochopení. Těšíme se na spolupráci, a 

především na Vaše děti! 

 


