
 

Masarykova základní a mateřská škola Melč, okres Opava,  

příspěvková organizace  

 

 

V Melči 4. května 2020 

Č. j.: MZŠaMŠMe/165/2020 
 

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL  

A JEJÍCH PODMÍNKÁCH 

 

Vážení rodiče, zástupci dětí, 

v stručných, výstižných a důležitých bodech Vám předkládáme skutečnosti o organizaci předškolního 

vzdělávání, provozu mateřských škol a hygienických opatřeních, kterými je nutno se striktně řídit, a to po 

dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení: 

 Mateřské školy v Melči i ve Štáblovicích se otevřou v pondělí 25. května 2020, přičemž délka 

provozu mateřských škol zůstává beze změny a školní stravování bude poskytováno v běžné 

podobě. 

 Oznámení o nástupu dítěte do mateřské školy rodič/zástupce podá vedoucí učitelce mateřské školy 

nejpozději do 18. května 2020 (včetně), a to mailem nebo telefonicky: 

Kontaktní údaje: MŠ Melč  email: lucie.zalesakova@zsmelc.cz  tel.: 730 137 712 

      MŠ Štáblovice email: msstablovice@tiscali.cz  tel.: 739 031 878 

 Při prvním vstupu do školy MUSÍ rodič/zástupce dítěte předložit písemné seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví a písemným čestným prohlášením o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v rámci jednoho dokumentu viz příloha). 

Bez tohoto písemného prohlášení nemůže dítě v mateřské škole pobývat. 

 Žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili rizika pobytu svého dítěte v mateřské škole, zvláště v případech, 

kdy jejich dítě přichází do styku s osobami s rizikovými faktory. 

 NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest NESMÍ do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje příznaky 

infekce, bude umístěno do samostatné místnosti a budou kontaktováni rodiče/zástupci dítěte s výzvou 

k okamžitému vyzvednutí. 

 Na cestě do (a z) mateřské školy platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními 

(rodič/zástupce dítěte má ústa a nos zakryty rouškou; dodržování odstupu 2 metrů od jiných osob). 

 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje VŽDY v roušce, a to pouze po 

nezbytně dlouhou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). 

 Děti mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, pro mimořádné situace však budou 

mít děti čistou roušku v sáčku ve skříňce k dispozici (zajistí rodič).  

 Po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole budou dodržována zvýšená hygienická opatření (mytí 

rukou, pravidelné větrání, pobyt venku pouze v areálu mateřské školy). Proto je zakázáno nosit do 

mateřské školy jakékoliv předměty, včetně hraček. 

 Povinné předškolní vzdělávání je do 30. 6. 2020 dobrovolné (není potřeba předkládat omluvenky).  

 Úplata za školné v měsíci květnu bude prominuta, v měsíci červnu bude účtována v plné výši. 

 Po zahájení provozu mateřské školy nebude vystavováno potvrzení o jejím uzavření. 

 

Mgr. Pavel Piskovský 

      ředitel školy 
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