
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace

Informace ředitelky mateřské školy „Beruška“ pro zákonné zástupce o
znovuotevření školy v období do konce školního roku 2019/2020

1. Mateřská škola „Beruška“ bude otevřena dne 18. května 2020 (pondělí).

2. Organizační podmínky:

- 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 (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a 
nosu

- doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to 
pouze nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte) – vstup do šaten 
dětí maximálně tři rodiny

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

- pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a nádvoří

- vstup do třídy bude pro rodiče omezen, rodiče předají své dítě u dveří do třídy (do 
třídy nevstupují), kde bude prováděn ranní zdravotní filtr pí. učitelkou (kontrola 
známek akutního onemocnění)

- dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmou do kolektivu (kašel, rýma, 
teplota, dušnost)

- děti se předávají bez roušky (dětskou roušku si rodiče můžou odnést domů nebo si z 
domova přinesou uzavíratelný podepsaný sáček, do kterého vloží roušku dítěte a uloží 
ji v šatně do skříňky s dvířkami), rodič (doprovod) musí mít roušku

- neprodleně po přezutí a převlečení se musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a 
tekutým mýdlem

- doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do 
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím
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- při vstupu do školy předkládá rodič dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat 
před vstupem do školy:

• písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených 
Ministerstvem zdravotnictví  (do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje 
alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje 
jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti)

 - věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 - chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné astma bronchiale) s   
   dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
 - 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 proti nádorové léčbě
               c) po transplantaci solidních orgánů a /nebo kostní dřeně
 - těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 - farmakologický léčený diabetes mellitus
 - chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/   
   náhradu funkce ledvin (dialýza)
 - onemocnění jater (primární nebo sekundární)

• písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění (například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.)

• pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti 
do mateřské školy umožněn

-  pokud dítě vykazuje během dne z možných příznaků COVID-19, je nutné okamžitě
dítě  vyzvednout  ze  školy,  rodiče  musí  být  telefonicky  dostupní (o  podezření  se
informuje hygienická stanice LK)              

3. Provozní podmínky:

- ve škole se bude častěji větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

- při vstupu do MŠ jsou na chodbách označeny sloupy s dávkovačem s dezinfekčním 
přípravkem na ruce (bezoplachové), které je nutné používat při vstupu a odchodu z 
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MŠ (dospělí, děti) – prosíme o dodržování bezpečnosti při její manipulaci, obsluhují 
pouze dospělí   

-  ve škole bude prováděno důkladné čištění všech místností pomocí dezinfekčních 
přípravků

-  školní stravování – v běžné podobě

-  vstup do prostor hlavní kuchyně pouze povolaným osobám, řešení dietního 
stravování mimo hlavní kuchyň (před vstupem do kuchyně z korydoru)

- častější výměna lůžkovin (1 x za 14 dní)

- látkové ručníky dětí budou do konce školního roku 2019/2020 nahrazeny papírovými
ručníky

- obsluhu pitného režimu, svačin zabezpečují zaměstnanci školy , děti se samy 
neobsluhují

- děti si domů odnesou své zubní kartáčky, pasty a kelímky, které nebudou moci z 
hygienických důvodů používat

- omezení vlastních hraček z domova

- rodiče dbají o dodržování pořádku v prostorách šatny dětí, na úklid skříněk a regulují
počet kusů náhradního oblečení a obuvi

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete k těmto opatřením přistupovat zodpovědně, 
ohleduplně a společně zdárně ve zdraví dokončíme školní rok 2019/2020.

                                                                                Bc. Ladislava Sehnoutková, ředitelka MŠ Beruška

                                                                                                                               v Liberci dne 6.5.2020
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