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Informace ke znovuotevření mateřské školy 
 
Vážení rodiče, 
v pondělí 11. 5. dojde na Obecním úřadě obce Bohuňovice k jednání Rady obce Bohuňovice a vedení školy za účelem znovuotevření 
MŠ. Předpokládáme, že mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020. Mateřská škola v Bohuňovicích bude v provozu za 
doporučených hygienických opatření Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje a doporučení Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. (upozorňujeme, že termín znovuotevření MŠ může být změněn na základě aktuální situace) 
 
Hygienicko-organizační opatření pro otevření MŠ: 
 

 Do školky budou přijímány pouze děti, které jsou zdravé (bez příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, teplota. 
Pro děti trpící alergií v jarním období je nutné doplnit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem a projevy jeho 
onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění). 

 Rodič podepíše čestné prohlášení. 

 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.  

 Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. 

 Provozní doba školky bude od 6:30 do 16:30. 

 Nedoporučujeme z hyg. podmínek nosit vlastní hračky. 

 Z důvodu zjištění orientačního zájmu o MŠ s ohledem na nastavení podmínek vzdělávání v MŠ prosím kontaktujte 
zástupce ředitele Veroniku Siegelovou na emailu ms@zsbohun.cz. 
 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.  

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou 
farmakologickou léčbou.  

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.  

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),  

b) při protinádorové léčbě,  

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,  
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).  
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.  
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).  
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  
 
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny  
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje 
jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.  
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v 
mateřské školy s tímto vědomím.  
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:  

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  

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

 
 
 
 
V Bohuňovicích 5. 5. 2020        Mgr. Jindřich Daněk 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)  

 

…............................................................................................................................................................ 

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují  
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. 
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych 
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. 

V  ....................................... 

Dne  ................................... 

……………………………………………………………………………… 

 Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání 
nebo 

Podpis zákonného zástupce nezletilého 

  Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:  

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např.  
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě, 
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

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.  


