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Z rozhodnutí ředitelky bude provoz v Mateřské škole pro zrakově postižené, České 

Budějovice, Zachariášova 5 obnoven od 25. 5. 2020 za těchto hygienických 

a epidemiologických podmínek, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních 

podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

 

Zájem o účast dítěte o předškolní vzdělávání potvrďte na spec.mscb@mybox.cz obratem, 

nejdéle do 13. 5. 2020. 

Organizační podmínky: 

Všechny děti s jednou osobou jako doprovod vstupují pouze do své kmenové třídy. 

Děti se dostaví do MŠ nejpozději do 8.00 hod, poté bude mateřská škola uzavřena. 

V provozu budou tyto třídy. Berušky, Dráčci, Skřítci a Cvrčci od 6:15 hod. do 16.:30 hod. 

Třída Včelek z budovy U Trojice bude z provozních důvodů rozdělena do tříd na budově 

v Zachariášově ulici. 

Školní stravování bude zajištěno běžným způsobem. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné 

podepsat před vstupem do školy (viz příloha Čestné prohlášení):  

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví 

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

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

 

Pokud zákonný zástupce tato prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy 

umožněn.  

 

V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 Před vchodovými dveřmi dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo 

mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné 

domácnosti). 

 U vchodových dveří do mateřské školy je k dispozici dezinfekční stojan pro povinnou 

dezinfekci rukou. 

 Pro doprovázející osoby před a v budově školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 Doprovázející osoba zůstává v prostorech MŠ pouze po nezbytně nutnou dobu 

(zejména předání, vyzvednutí dítěte).  

 Je zakázáno shlukování osob v areálu mateřské školy. 

 Do šatny příslušné třídy vstupuje pouze dítě (sourozenci) a jeden zákonný zástupce. 

 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt 

ruce vodou a tekutým mýdlem. 
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 Při příchodu dítěte zákonný zástupce roušku, nebo ústenku dítěte řádně zabezpečí 

(nejlépe do uzavíratelného igelitového sáčku). 

 Jakákoliv opomenutá rouška bude z hygienických důvodů neprodleně zlikvidována 

bez nároku na jakoukoliv náhradu.  

 

 

PŘI 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 školy vstoupit.  

 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 

samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité 

vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti 

je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku 

s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného 

dítěte.  

 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí 

v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak 

vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným 

nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance 

školy.  

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY  

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.  

 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou 

léčbou např. hypertenze.  

 Porucha imunitního systému, např.  

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

 b) při protinádorové léčbě,  

 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  

  

 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  

 Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  

 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu 

funkce ledvin (dialýza).  

 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) 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 škole s tímto vědomím.  


