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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY CETKOVICE  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022  
 

 

Provoz mateřské školy bude zahájen ve středu 1. září 2021  

Provoz MŠ: 6.30 – 16.00  

Provoz třída Berušky: 6.30 – 16.00  

Provoz třída Včelky: 7.30 – 15.00  

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  

 

Třídní schůzka se uskuteční v úterý 7. září 2021 ve třídě Včelek v 16.00 hodin.  

Účast rodičů na schůzce je nutná. Budete informováni o důležitých vzdělávacích a provozních 

záležitostech v mateřské škole ve školním roce 2021/2022. Prosíme o účast bez dětí. 

Všechna projednávaná a přijatá rozhodnutí na této schůzce jsou závazná i pro nepřítomné 

rodiče. 

 

Prosíme rodiče o aktualizaci kontaktních údajů v evidenčním listě dítěte, který je uložen 

u třídní učitelky (telefon, bydliště, změna zdravotní pojišťovny, vyzvedávání dětí z MŠ). 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY CETKOVICE SE ŘÍDÍ SOUBOREM DOPORUČENÍ  

PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM  

KE COVID-19 (MANUÁL) 

 

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.  

 

Zákonný zástupce (doprovázející osoba dítěte) je povinna si při vstupu do budovy školy  

a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem 

dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  

 

Předávání a vyzvedávání dětí 

• Vstup rodičů do budovy školy bude pouze do prostoru šatny dětí.  

• U vstupu do šaten dětí rodiče použijí připravenou dezinfekci, následně dodržují hygienu rukou 

po celou dobu pobytu v mateřské škole. 

• Rodiče dětí ze třídy Berušek budou přivádět a vyzvedávat děti ve třídě Berušek po celý den 

provozu mateřské školy.  

• Rodiče dětí ze třídy Včelek budou v době od 6.30 do 7.30 hodin zvonit na zvonek kuchyně  

u třídy Včelek. Odpoledne od 15.00 hodin rodiče dětí ze třídy Včelek zazvoní na zvonek  

u třídy Berušek (stejný postup jako v loňském školním roce).  

• Předání dítěte učitelce bude probíhat v prostoru šatny. Vstoupit do třídy mohou rodiče nově 

nastupujících dětí. 

• Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem. 

• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školy roušky nosit nemusí.  



Do mateřské školy mohou docházet pouze děti zdravé (bez jakýchkoliv příznaků 

respiračního onemocnění rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to  

i samostatně, nejen v kombinaci).  

 

Pokud jsou patrné příznaky nemoci již při příchodu dítěte a je přítomen zákonný zástupce, 

dítě není vpuštěno do mateřské školy. 

Pokud se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; dítě  

si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěno do předem připravené samostatné 

místnosti nebo jinak izolováno od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje 

zákonného zástupce dítěte na bezodkladné vyzvednutí dítěte.  

 

Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu.  

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup 

do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje 

praktický lékař pro děti a dorost.  

 

 

Informace o docházce dětí vzhledem k jejich zdravotnímu stavu naleznete v příloze: „Dítě 

nechodí do školky pořád, jen když je zdravé“. 

 

 

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které  

se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které  

se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným 

onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 

10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit 

RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného 

zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti 

viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.  

 

 

 

 


