
Obnovení provozu MŠ NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 v období 
konce školního roku 2019/2020 

Mateřská škola bude otevřena od 1. června 2020. 

 Provoz mateřské školy zůstává od 6. 30 – do 16. 30 hodin. 

PODMÍNKY PŘIJETÍ 

Na základě souboru hygienických a provozních podmínek, které byly stanoveny MŠMT ve spolupráci 
s ministerstvem zdravotnictví  jsme upravili podmínky pro přijetí dítěte do naší mateřské školy: 

Zákonný zástupce předá první den nástupu dítěte do mateřské školy Čestné prohlášení, s kterým se 
podrobně seznámí a vytiskne si jej na našich webových stránkách. 

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 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.  
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné 
podepsat před vstupem do školy:  

-  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 
zdravotnictví, a  

-  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  

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

 
 



 
PROVOZNÍ PODMÍNKY 
 

1)  Provoz MŠ bude od 6. 30 – 7. 00 hod ve dvou třídách: C - Žluťásci (děti ze třídy C, D, E, F) 

                                                                                                                 B - Včeličky (děti ze třídy A, B) 

2) Od 7. 00 hod bude zahájen provoz ve všech třídách mateřské školy. 
3) Vstup do mateřské školy bude možný pouze z ulice Koperníkova, kde bude probíhat měření 

teploty. 
4) Pokud je to možné, přivádějte a vyzvedávejte děti v době provozu třídy, kterou navštěvují 

Vaše děti.  Pokud můžete, vyzvedávejte děti po obědě. 
5) Svůj příchod (ráno i odpoledne) vždy rodiče oznámí zvonkem. Ráno vyčkají na příchod třídní 

učitelky, nebo asistentky, které dítě předají.  Ta dohlédne na jeho převléknutí a předá dítě 
učitelce do třídy.   

6) V případě, že rodič vstoupí do budovy mateřské školy, dezinfikuje si ruce u vstupních dveří, 
svou přítomnost omezí na dobu nezbytně nutnou. 

7) Pro všechny osoby přicházející do areálu mateřské školy platí povinnost zakrytí úst, nosu a 
dodržování odstupu 2 metry. Dítě přivede i vyzvedne z mateřské školy vždy pouze jedna 
osoba. 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

8) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.  
9) Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě musí důkladně umýt ruce (20-30 sekund) 

teplou vodou a tekutým mýdlem. 
10) V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 
11) Aktivity dětí budou směřovány do venkovních prostor  - s ohledem na počasí (na zahradě 

mateřské školy.) 
12) Školní stavování bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek (použití ochranných 

pomůcek). 
13) V prostorách mateřské školy bude probíhat důkladná dezinfekce povrchů, předmětů, čištění 

všech místností,  ve kterých se děti pohybují. 


