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  Číslo 9. květen 2020                          
                                    
            z pěněnské      
              školičky                                                           

 

 

 

 

 

Otevření Mš 
 
Provoz Mateřské školy v Horní Pěně bude znovu zahájen v pondělí 25. 5. 2020.    
Zahájení  provozu Mš bude probíhat podle doporučení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen MŠMT), které vydalo pokyny pro zahájení provozu na svých 
webových stránkách www.msmt.cz . Zde si můžete tyto materiály přečíst a naleznete 
zde i formulář čestného prohlášení ke stažení. Tento dokument se vztahuje na 
základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování 
epidemiologických opatření a doporučení. 
 

Se základními podmínkami, které tento manuál stanovuje, a týkají se také rodičů, vás 
zde seznámíme. 
 
 

1. 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). 
 

2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou 
▪ Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna 

zajistit případnou organizaci pohybu 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 
 

3. V prostorách mateřské školy 
▪ Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to 

pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) 
▪ Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit 

nemusí 
▪ Úklid  a pravidelná desinfekce povrchů – provádí se několikrát denně 
▪ Po příchodu do Mš si děti musí umýt ruce mýdlem 
▪ Ve třídách se musí pravidelně větrat  
▪ Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická 

pravidla – děti si sami nebudou připravovat na oběd nádobí 
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4. 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. 

 
5. Co musí učinit rodiče před zahájen docházky dítě do Mš 
▪ Všichni zákonní zástupci dítěte mají za povinnost podepsat čestné prohlášení a 

seznámení se s jeho zněním – zde poprosíme rodiče, aby si sami toto prohlášení 
stáhli ne stánkách MŠMT (www.msmt.cz), případně je poskytne Mš, bez tohoto 
prohlášení nesmí být dítě přijato do Mš 

 

 
Vážení rodiče, 
 
Těchto několik zkrácených bodů je součástí manuálu, vydaného MŠMT. Pokud si tento 
materiál přečtete celý, zjistíte zřejmě, že větší část rozhodnutí byla ponechána v kompetenci 
zřizovatelům Mš a ředitelkám škol. Po období velice přísných nařízení se nám zde otvírají 
možnosti k uvolnění. Možná že tento optimistický postup vyvolává dojem, že se situace 
obrací k lepšímu, v jistém smyslu tomu tak i je, avšak virus COVID-19 nezmizel, pouze se 
podařilo částečně zastavit jeho šíření.  
 
Chápeme, že většina z vás již potřebuje nastoupit zpátky do svých zaměstnání. Také, že i 
dětem je už určitě velice smutno po kamarádech. Zároveň chceme zajistit, aby děti byly po 
celou dobu pobytu v Mš v bezpečném prostředí, s co největší mírou ochrany před možnými 
riziky. Z těchto důvodů bychom chtěli požádat rodiče, aby zvážili veškerá rizika a podmínky, 
za kterých budou děti ve školce pobývat a podle svého uvážení se rozhodli, zda jejich dítě do 
Mš nastoupí. Podmínkou nástupu dítěte do Mš bude podepsání čestného prohlášení, kde se 
mimo jiné zmiňují  osoby s rizikovými faktory, které žijí ve společné domácnosti s dítětem 
(viz.níže) a dále musí rodiče vzít na vědomí, že V Mš budou platit přísná hygienická 
pravidla a děti, které budou vykazovat jakékoliv příznaky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená 
teplota,..) nebudou do Mš moci nastoupit. Tyto podmínky jsou nutné nejen k ochraně vašich 
dětí, ale i nás učitelek.  
 
Před otevřením Mš vás ještě všechny obeznámíme emailem s těmito podmínkami a budeme 
zjišťovat váš zájem o nástup dítěte do Mš. 
Důležité upozornění – informace, ohledně čerpání dávky ošetřovného na děti se mění 
každým dnem. Nejdříve bylo oznámeno, že rodiče po otevření Mš ztrácí nárok na 
ošetřovné, nyní se uvažuje o změně a to, že by bylo možné dále ošetřovné čerpat, 
pokud dítě patří nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny. Nové informace vám 
sdělíme na našich stránkách. 

 
Mateřskou školu otevřeme zřejmě později než některé Mš v okolí J. Hradce. Nikdo z nás 
netušil, jak se situace ohledně mateřských škol vyvine, na školky se v plánování otvírání škol 
moc nemyslelo. Rozhodnutí bylo ponecháno na zřizovateli, v našem případě Obci Horní 
Pěna. Společně s vedením obce jsme se rozhodli, že využijeme dobu, kdy byla školka 
uzavřena, k rekonstrukci dlažby a prostor před školkou. Větší rozsah prací, kdy bude 
vybudováno nové schodiště, chodníky a upraveny okolní plochy záhony s rostlinami, ale 
prodlužuje dobu, kdy už by bylo možné školku otevřít. Žádáme vás tedy o pochopení situace. 
Chceme, aby před otevřením byly všechny tyto práce dokončeny, z tohoto důvodu otvíráme 
až 25. 5. 2020. 

 
  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. 
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▪ 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 nás čeká v Mš? 
 
Po zahájení provozu bude náš denní program podobný tomu, na který jsme zvyklí. Jelikož 
byla školka dva měsíce uzavřená, tak je zřejmé, že některé z dětí budou mít možná 
problémy se změnou a hlavně pro menší děti může být nástup do Mš po tak dlouhé době 
zátěží. Režim dne se tak bude přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí, budeme se snažit 
aby si znovu co nejdříve přivykly. Program zvláště pro menší děti bude zaměřen na více 
pohybových her, zpívání, vyprávění, pobyt venku, volnou hru.  
Děti ve třídě Pastelek zvládnou nástup do Mš zřejmě bez problémů, proto se budeme snažit 
v tom krátkém čase, který nám do konce školního roku zbývá, věnovat s dětmi co nejvíce 
předškolní přípravě. I zde ovšem bude platit, že aktivity budou vycházet z aktuálních potřeb a 
situace, více se zaměříme na činnosti probíhající venku, s dětmi budeme pracovat v menších 
skupinkách a budeme se věnovat také individuální přípravě. 
 

Provoz ve třídách 
 
Po zahájení provozu bude i nadále platit, že děti se ráno od 6, 15 do 7, 30 hodin scházejí ve 
třídě Rybiček, od 7, 30 do 15, 00 je provoz obou tříd a od 15, 00 jsou děti opět společně ve 
třídě Rybiček (případně na školní zahradě). 
 

Školní akce 
V letošním školním roce bohužel neproběhne naše tradiční Zahradní slavnost. Na konci 
každého školního roku jsme s dětmi pracovali na závěrečném projektu, jehož vyvrcholením 
byla Zahradní slavnost. Při této příležitosti jsme se také vždy rozloučili s předškoláky. 
Rozloučení se školkou je pro děti jedním z prvních velkých životních mezníků. Tím, že 
nastoupí do základní školy se jejich život posouvá jiným směrem, končí čas hraní a 
bezstarostnosti, začíná čas poznání a povinností. Z malých děťátek, která nedávno 
nastoupila do školky, se stanou školáci. Tyto dětičky zde s námi prožily několik let, nelze jen 
tak odejít a nerozloučit se s nimi. Proto bychom chtěli uspořádat takové malé rozloučení, ale 
pouze s dětmi, bez rodičů. Kdy se bude konat, a jak bude probíhat se ještě včas dozvíte. 
 
V letošním školním roce nepojedeme na školní výlet, který jsme už sice měli naplánovaný, 
ale museli jsme ho zrušit, tak snad příští rok. ☺ 
 
 

Uzavření Mš v době letních prázdnin 
 

Mateřská škola bude uzavřena od 20. 7. do 14. 8. 2020. Provoz Mš bude uzavřen po 
nezbytně nutnou dobu, kdy bude probíhat malování některých prostor Mš a další údržbové 
práce.  
Provoz Mš bude v době letních prázdnin omezen do jedné třídy, prosíme rodiče, aby co 
nejdříve po otevření nahlásili docházku dětí do Mš na záznamové listy v šatnách tříd. 
Děkujeme. 
 
 


