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Vážení rodiče,  

od pondělí 11. května 2020 dochází k znovuotevření všech pracovišť mateřské školy ve Frýdlantu. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 30. dubna 2020 metodický materiál k provozu 

mateřských škol do konce školního roku 2019/2020, který obsahuje některé nové informace  

a povinnosti. S nejdůležitějšími informacemi Vás chceme nyní seznámit.   

Organizace předškolního vzdělávání: 

 Provozní doba všech pracovišť mateřské školy ve Frýdlantu zůstává beze změn, tedy v pracovních 

dnech od 6:00 do 16:30 hodin. 

 Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla 

chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky 

(rouška, respirátor…). 

 V případě, že se před vstupem do budovy mateřské školy zdržuje více osob, je potřeba dodržovat 

mezi osobami odstup 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny 

osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do budovy mateřské školy 

 Vstup do budovy  je povolen pouze zdravým dětem a jejich doprovodu. 

 Každému dítěti je při vstupu do budovy mateřské školy změřena teplota bezkontaktním 

teploměrem. V případě, že má dítě teplotu 37,2°C a vyšší, není do mateřské školy vpuštěno.  

 Zároveň je provedena kontrola, zda dítě nevykazuje viditelné známky akutního respiračního nebo 

jiného onemocnění. 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně 

nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte). 

 Po vstupu do budovy použije doprovod dítěte připravenou desinfekci na ruce. 

Počínaje pondělím 11. května 2020 musí každý zákonný zástupce dítěte předložit pracovníkům 

mateřské školy podepsané čestné prohlášení, které obsahuje: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost apod.). 

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti umožněna  přítomnost v mateřské 

škole. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto 

rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na předškolním 

vzdělávání s tímto vědomím. 

Pobyt dítěte v mateřské škole 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodou 

a tekutým mýdlem. 

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

 V každé třídě bude zajištěno nezbytné časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu  

5 minut). 
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 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Výjimku tvoří pouze pracoviště MŠ Sídlištní, kde 

v současné době probíhá rekonstrukce zahrady a není tedy možné areál bezpečně využívat.  

Provádění úklidu mateřské školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly: 

 Úklid bude prováděn v průběhu dne se zvýšenou frekvencí a se zaměřením na desinfekci rizikových 

míst. 

 Pro čištění a desinfekci se používají desinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou.  

Pravidla pro školní stravování dětí v mateřské škole 

 Školní stravování dětí v mateřské škole je zajišťováno v běžné podobě. 

 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce. 

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani 

příbory.  

 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla..   

Podezření na možné příznaky COVID – 19 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích 

cest), nesmí do mateřské školy vstoupit.  

 Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné 

místnosti a kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  

O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu mateřské školy v době do konce školního roku 2019/2020 

kontaktujte, prosím, vedoucí učitelky jednotlivých pracovišť mateřské školy. 

 

Přeji Vám hezké jarní dny a pevné zdraví! 

 

 

 

 

                                                                                                                        Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
                                                                                                                                   Ředitel školy 
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