
Mateřská škola speciální,Žatec, 

Studentská 1416, okres Louny, tel.: 415 712 899 

email: Specskol.zatec@seznam.cz, www.specinka-zatec.cz 

 

  

Znovuotevření mateřské školy 
 

Po dohodě se zřizovatelem a v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a na základě Tiskové zprávy Ministerstva 

zdravotnictví ČR ze dne 30.4.2020 i avizovaných informací MŠMT k uvolňování 

epidemiologických opatření ve školách (zejména: Souboru hygienických pokynů pro školy a 

školská zařízení a dokumentu Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 

2019/2020), zveřejňuji následující informace:  

 

Znovuotevření MŠS, Žatec bude v omezeném provozu od 18.5.2020, a to zejména pro 

rodiče, kteří potřebují opět zahájit docházku svého dítěte do MŠ v souvislosti s jejich 

zaměstnáním. Vzhledem k minimalizaci možných rizik docházku dítěte u ostatních 

rodičů zatím nedoporučujeme.  

 

Docházka do MŠ je pro všechny děti nepovinná – tedy i děti v posledním roce před 

nástupem do povinné školní docházky. 

 

V následujících měsících do konce školního roku 2019/2020 (tj. do 31.8.2020) v případě, že 

nebude dítě přítomno v MŠ ani jeden den v měsíci, za daný měsíc bude zákonným 

zástupcům dítěte úplata za předškolní vzdělávání prominuta v plné výši – tj. 480,- Kč. 

 

Provozní doba je běžná – tj. od 6:00 do 16:00. 

 

Před prvním vstupem do školy (při předání dítěte) předloží zákonný zástupce 

podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), jehož součástí je i písemné 

seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví 

ČR. Toto čestné prohlášení (odkaz níže) vytiskněte a přineste podepsané. Kdo skutečně 

nemá možnost tisku, toto čestné prohlášení Vám poskytneme my – v tomto případě si prosím 

doneste vlastní propisku a počítejte s tím, že přednost budou mít rodiče, kteří budou mít 

podepsané čestné prohlášení již připravené s sebou. Pokud zákonný zástupce tento dokument 

nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. 

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený ve 

jmenovaném čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním 

žije ve společné domácnosti. U dětí, které patří do rizikové skupiny, docházku do MŠS v tomto 

omezeném provozu důrazně nedoporučujeme.   

 

 

Související provozní podmínky 
 

● Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování 

stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)  

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními 

(tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).  
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● Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou  

Minimalizujte velké shromažďování osob před školou. 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

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

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

● Předání dítěte   

Předání dítěte bude probíhat na nádvoří MŠ. Max.3 skupinky (1 zákonný zástupce + jeho 

dítě (děti)). I zde dodržujte rozestup 2 m a povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. Zákonní 

zástupci po celou dobu v areálu MŠS!     

1, Před předáním dítěte budeme měřit jeho teplotu a zjišťovat jeho aktuální zdravotní stav 

(vizuální hodnocení). Vždy vyčkejte na rozhodnutí pedagoga! 

Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků nemoci, nebude vstup dítěti do 

mateřské školy umožněn. V případě, že budou možné příznaky nemoci u dítěte zpozorovány 

v průběhu dne, budeme kontaktovat zákonné zástupce s nutností okamžitého vyzvednutí 

dítěte, prosíme tedy o kontrolu funkčního telefonního spojení. 

2, Následuje sundání roušky DÍTĚTE zákonným zástupcem a vhozením do námi 

připraveného uzavíratelného sáčku, který bude dítěti uložen na jeho značce.  

Obdobný postup bude i při předávání dětí při vyzvedávání. 

 

Buďme prosím ohleduplní a trpěliví. Hlavně první dny to bude pro nás všechny velký 

nezvyk, ale určitě se to spolu brzy naučíme a všechno lehce zvládneme. 😊 

 

Další informace o organizaci předškolního vzdělávání i souvisejících informacích 

(podmínky v prostorách školy, …) budou průběžně doplněny v následujících dnech a 

v souvislosti s aktuálními změnami. Sledujte naše webové stránky. 

 

S přáním příjemných dnů 

 

Mgr. František Holý  

Ředitel MŠS, Žatec 


