
Opatření, která bude nutno dodržovat: 

• ODEVZDÁNÍ ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ 

VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 
 

Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do MŠ podepsat seznámení 

s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového 

onemocnění.  

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské 

školy umožněn.  

Do rizikové skupiny patří dítě, které:  

 osobně naplňuje alespoň jeden z rizikových faktorů (2-8) stanovený 

ministerstvem zdravotnictví (v příloze)  

 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 škole s tímto vědomím. 

 

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 školy vstoupit. 

 

Pokud bude dítě vykazovat příznaky v průběhu pobytu v mateřské škole, bude 

umístěno do samostatné místnosti, kde si jej bude muset zákonný zástupce neprodleně 

po kontaktování vyzvednout. (Zvažte své možnosti okamžitého vyzvednutí dítěte, 

eventuálně pověřte další osobu.) 

 

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 

 

• Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ a v šatně MŠ s výjimkou blízké rodiny. 

Všichni budou dodržovat odstupy 2 metry, používat k zakrytí úst a nosu ochranné 

prostředky. Pro vstup do budovy vždy zvoňte. 

• Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ, dítěti roušku po vstupu do 

budovy rodič uloží do skříňky do sáčku. 

• Dítě může doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí 

bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ. 

• Při vstupu do budovy je doprovázející osoba povinna provést dezinfekci rukou 

bezoplachovým roztokem. 

• Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění 

virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout. 

• Je nutno počítat se zdržením při předávání dětí. Je tedy třeba přijít do MŠ 

s časovým předstihem. 



• Pro zjednodušení a zrychlení procesu při předávání dětí doporučujeme, aby dítě 

přicházelo do MŠ již oblečeno v hracím oblečení a nemuselo se převlékat. 

• Dítě si do mateřské školy nepřináší vlastní hračky. 

• Dle doporučení MŠMT bude větší část dne než obvykle trávena na zahradě MŠ. 

• Pro pobyt venku MŠ využívá pouze areál MŠ, to znamená využívání zahrady i pro méně 

příznivých podmínkách - mokro, bláto. Vzhledem k delšímu pobytu venku dejte dětem 

dostatek věcí na zahradu, vhodnou obuv i oblečení na následné převlečení.  

 

• VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ 

Vyzvedávání dětí bude probíhat běžným způsobem. Po zazvonění na zvonek mateřské 

školy u hlavního vchodu vám otevřeme a dítě předáme. V případě, že budeme na 

zahradě, dítě si vyzvednete tam.  

 

• HYGIENA 

Po příchodu do mateřské školy neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě 

důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým desinfekčním mýdlem.  

Toto opatření zajistí učitelka. 

K dispozici budou dezinfekční mýdla a jednorázové papírové ručníky.  

Prosíme, poučte děti o důležitosti dodržování hygieny a častého umývání rukou. 

 

• STRAVOVÁNÍ 

Stravování dětí je zajištěno. Sebeobslužný systém není možný, dětem bude vše 

připraveno a vydáno. Při pitném režimu budou děti používat skleničky jednorázově.  

Do MŠ je zakázáno vnášet jakékoliv nádoby na vydávání stravy. 

 

• PROSTORY MŠ 

Důkladné čistění a větrání všech místností, desinfekce povrchů a předmětů bude 

prováděno dle doporučení MŠMT. 

 

Děkujeme, že respektujete tato pravidla a za Váš odpovědný přístup. 

Tato pravidla mohou být upravena, doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT  

a Ministerstva zdravotnictví ČR.           

 

 

 

. 

Příloha: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 

NEMOCNĚNÍ 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO 

ONEMOCNĚNÍ 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

 

datum narození:  

 

trvale bytem: 

 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v 

posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

2. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, 

abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

 

 

Ve Veřovicích dne  

 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

 

 

 

 

 

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).  

 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

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

 


