
Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace 

Provoz MŠ se částečně obnovuje od pondělí 12. 4. 2021 v pracovní dny od 6,00 do 15,30 hodin. 

 Do MŠ mohou prezenčně nastoupit: 

▪ děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dále: 

pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání 

dětem rodičů, kteří jsou: 

 ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola 

dvouletá, nebo  

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

▪ příslušníci ozbrojených sil, ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

 ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

 ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Prosím o doložení potvrzením zaměstnavatele. Z důvodu, že děti musí být zařazeny v homogenní 

skupině v počtu nejvýše 15 dětí, prosím, aby rodiče dětí, kterých se umožnění docházky týká, 

obratem sdělili nejpozději do pátku 9. 4. do 12 hodin, že se jejich dítě vzdělávání účastní a to na 

tento e-mail nebo pí. ředitelce na telefon 728 365 022. Apeluji na případy, kdy jeden z rodičů spadá 

do uvedené kategorie a druhý je na mateřské či rodičovské dovolené, aby si za této situace dítě, které 

neplní povinné předškolní vzdělání, ponechali doma a nerozšiřovali počet dětí v omezené skupině. 

Děkuji za pochopení. 

Musíte počítat s tím, že Vaše dítě bude stabilně docházet do jedné z vytvořených skupin a tato 

skupina nemusí být ve třídě, do které dítě doposud chodilo.  

Předpokladem nástupu do školky je testování antigenními neinvazivními testy 2x v týdnu. První 

testování proběhne v pondělí 12. 4. 2021 v prostorách školní jídelny, kde budou vyhrazeny stolky pro 

testování dítěte, kde Vám pověřené pracovnice MŠ vše vysvětlí. Počítejte proto s časovou rezervou 

minimálně 20 minut. Test můžete provést dítěti osobně a následně vyčkáte 15 minut na výsledek. 

V případě negativního zjištění pak odvedete dítě do určené skupiny, pokud bude výsledek pozitivní, 

jste povinni s dítětem postoupit PCR test v odběrném testovacím zdravotnickém centru a dítě do 

kolektivu nemůže nastoupit. Pokud u testu nebude zákonný zástupce dítěte, ale jiná doprovázející 

osoba, např. prarodič, musí mít písemné pověření rodiče a musí toto pověření písemně přijmout. 

V případě, že dítě testování nepodstoupí, nemůže se prezenčního vzdělávání zúčastnit a v případě 

povinného předškolního vzdělávání musí být rodiči absence omluvena jako při běžné nepřítomnosti. 

Lze se se školkou domluvit na zadávání úkolů distančním způsobem. Děti v MŠ nemusí používat 

roušky. 



 

Další důležité pokyny:  

- Všechny děti, i ty, které nespadají do výše uvedených skupin, mají možnost se stravovat a to 

formou odběru obědů do jídlonosičů. Pokud nemáte o tuto službu zájem, nezapomeňte si 

stravu dítěte odhlásit v jeho stravovacím účtu.  

- Dítě do školky může doprovázet pouze jedna osoba 0 a to na nezbytně nutnou dobu. Na 

šatně se mohou zdržovat pouze 2 děti s doprovodem jedné osoby a zachování rozestupů. 

- Každý dospělý je povinný používat v budově školky ochranu dýchacích cest respirátorem 

nebo certifikovanou nano rouškou. 

- Po vstupu do prostor školy si musí všichni příchozí provést dezinfekci rukou. 

- Do budovy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění – kašel, rýma, teplota, 

nevolnost, ztráta čichu a chuti, bolesti kloubů a svalů apod.  

- Děti rodičů vybraných profesí platí obvyklé školné. 

- Před budovou školky v současnosti probíhají práce na rekonstrukci veřejného vodovodu a 

NELZE zde zaparkovat. Používejte tedy parkoviště u školy, případně lze použít průchod přes 

dětské hřiště od hřbitova. Práce potrvají cca do konce dubna. 

- Rodičům dětí, kterým je umožněna účast na prezenčním vzdělávání a kteří potvrdí docházku 

od pondělí 12. 4. 2021, zašleme zítra odpoledne informační video s ukázkou neinvazivního 

testování. 

- Povinností školy není obhajovat nařízení nadřízených orgánů, takže pokud rodiče 

s podmínkami návratu dětí nesouhlasí, mohou se obrátit na informační linky MŠMT nebo 

MZd, kde se jim budou věnovat vyškolení odborníci.  

- +420 770 158 757, +420 773 752 081, +420 773 752 601, +420 723447 114 

- koronavirus@msmt.cz, https://koronavirus.edu.cz/ 

 

Těšíme se, že se v brzké době setkáme se všemi dětmi bez omezení. 

 

Ve Velkém Ořechově dne 8. 4. 2021 

                                                                                             Mgr. Alena Maňásková, ředitelka školy 
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