
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  

od 25. 5. 2020 

 

Mateřská škola (MŠ) v souladu s metodikou MŠMT o provozu mateřských škol v období do konce 

školního roku 2019/2020 zajišťuje provoz od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických 

a epidemiologických opatření a doporučení.  

Zákonný zástupce („rodič“) se důkladně seznámí s níže uvedenými podmínkami organizace 

provozu MŠ a rozhodne, zda dítě bude/nebude do MŠ docházet.  

 
 
1) Provoz MŠ a úplata za vzdělávání 

Provoz MŠ je celodenní od 6.15 do 16.15 h podle běžného režimu dne. Úplata je za měsíce s kratším 

provozem krácena. Je stanovena následovně: 

březen      150 Kč 

duben           0 Kč 

květen        90 Kč 

červen      350 Kč 

červenec  110 Kč 

srpen        100 Kč 

Pokud zákonnému zástupci vznikl u plateb přeplatek, zastaví další platby. Na konci školního roku 

budou přeplatky vyúčtovány a vráceny. 

 

 

2) Přihlášení dítěte k docházce do MŠ od 25. 5. 2020 – ČTĚTE POZORNĚ 

Zákonný zástupce dítěte se seznámí s vymezením pojmu osoba s rizikovými faktory (viz níže 

bod č. 6), zváží okolnosti, rozhodne o účasti / neúčasti dítěte v MŠ. Dítě nelze přihlásit k docházce 

do MŠ později. Zákonný zástupce postupuje následovně: 

 

a) POKUD DÍTĚ BUDE DO MŠ DOCHÁZET 

 zákonný zástupce vyplní „Přihlášku k docházce do MŠ“, v přihlášce zaznačí období 

docházky do MŠ (25. 5. – 30. 6. 2020 / 1. 7. – 10. 7. 2020 / 24. 8. – 31. 8. 2020) 

 do 18. 5. 2020 doručí do MŠ „Přihlášku k docházce dítěte do MŠ“ – přihlášku odevzdá 

v budově MŠ do krabice umístěné u vchodu v době od 7.00 do 16.00 h 

 vyplní „Čestné prohlášení“ – předá ho učitelce až při nástupu dítěte do MŠ, bez tohoto 

prohlášení nebude dítěti vstup do MŠ umožněn!!! 

Všechny dokumenty jsou dostupné v elektronické podobě na webu školy, v tištěné podobě si je 

můžete vyzvednout v budově MŠ (u vchodu do MŠ).  

 

b) POKUD DÍTĚ NEBUDE DO MŠ DOCHÁZET 

Zákonný zástupce může pro období 05/2020 a 06/2020 požádat o snížení úplaty v souladu se směrnicí 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, bod 5.2., kde se uvádí: 

„Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ 

ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo z vážných rodinných důvodů 

(100 Kč).“  

 zákonný zástupce vyplní „Žádost o snížení úplaty MŠ“ – žádost odevzdá v budově MŠ 

do krabice umístěné u vchodu v době od 7.00 do 16.00 h 



3) Organizace vzdělávání  

 přihlášené děti budou rozděleny do skupin, toto rozdělení bude neměnné a platné do konce 

školního roku, pro prázdninový provoz budou vytvořeny skupiny nové 

 složení skupin bude stanoveno podle organizačních možností MŠ a bude neměnné  

 vzdělávání ve třídách zajistí určené učitelky podle personálních možností MŠ 

 každá skupina bude po celý den a po celou dobu v určené třídě  

 děti z různých skupin se nebudou míchat ani scházet 

 rozdělení dětí do skupin bude vyvěšeno na vstupních dveřích MŠ 

 

 

 

4) Hygienická opatření v MŠ  

 zákonní zástupci a jiné cizí osoby se v budově MŠ, jejím areálu a okolí neshlukují, udržují 

bezpečnou vzdálenost, používají roušku  

 v budově MŠ se zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu 

 dítěti bude při vstupu do MŠ změřena teplota bezdotykovým teploměrem 

 doprovázející osoba přivede (odvede) dítě přímo do určené třídy 

 neprodleně po přezutí, převlečení a předání učitelce si dítě musí důkladně umýt ruce  

 dítě s příznaky infekce COVID-19 nesmí být do MŠ přijato 

 děti a pedagogové v prostorách MŠ roušky nosit nemusí 

 pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ 

 v MŠ jsou dodržována zpřísněná hygienická a epidemiologická pravidla, pro osoušení rukou 

se používají jednorázové papírové ručníky, ve třídě se často a intenzivně větrá, každé dítě má 

své trvalé lehátko atd. 

 úklidový personál dodržuje zvýšené hygienické zásady, průběžně opakovaně čistí a dezinfikuje 

povrchy a předměty dezinfekčními prostředky s virucidní aktivitou 

 

 

 

5) Stravování 

Stravování dětí je zajištěno v běžné podobě. Stravování probíhá za dodržení zvýšených hygienických 

a bezpečnostních pravidel.  

 

 

 

6) Osoba 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).  



Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny?  

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý 

z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  

Zákonný zástupce zváží tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodne 

o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.  

 

 

 

7) Změny a úpravy 

Výše uvedená organizační pravidla jsou sestavená podle metodického pokynu MŠMT ze dne 

30. 4. 2020. Pokud vláda ČR v následném období upraví pravidla pro organizaci chodu MŠ, bude na ně 

naše škola reagovat.  

 

 

 

 

V Nivnici 7. 5. 2020        PhDr. Šárka Mikesková 

               ředitelka školy 


