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V Karlových Varech dne 7.5.2020 
 
 

Oznámení o částečném obnovení provozu školy. 
 

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků školy, 

vedení školy (v návaznosti na provedený průzkum – dotazníkové online šetření MŠ a ZŠ  
a v návaznosti na informace MŠMT – doporučení k otevírání základních a mateřských škol) 

rozhodlo o opětovném zprovoznění součástí školy,  

a to v tomto režimu: 
 

1)  Mateřská škola 
 
Mateřská škola bude otevřena od 18.5.2020, a to s omezeními uvedenými níže v textu. 
Omezení vycházejí dílem z metodických doporučení MŠMT k ochraně zdraví dětí  
a zaměstnanců školy a dílem z personálních a provozních důvodů. Opětovný nástup  
do mateřské školy je dobrovolný. Zákonný zástupce do obnoveného provozu školy není 
povinen své dítě začlenit v případě, že dítě nebo osoba žijící s dítětem ve společné 
domácnosti spadá do kategorie rizikových osob1. 
 
K obnovení provozu bude docházet postupně. V období od 18.5. do 29.5. bude provoz 
prozatím omezen na jednu skupinu v celkovém počtu 15 dětí. Od 1.6. pak bude postupně 
spuštěn provoz v dalších odděleních školy, a to na základě vyhodnocení provozně 
hygienických pravidel aplikovaných v této první skupině. 
 
V tomto období bude také upraven denní režim dětí v mateřské škole, takto: 
 
Úpravy v denním režimu: 
 
- 07:00 – 08:00 hod.  Příchod dětí do mateřské školy  
- 11:30 – 12:00 hod. Odchod dětí po obědě  
- 13:30 - 14:00 hod.  Odchod dětí po odpoledním odpočinku 
- Stravování dětí bude zabezpečeno školní jídelnou bez omezení  
- Vyšší měrou je začleňován pobyt dětí na školní zahradě 
- Dětem je vymezena pouze šatna v levé části školy (směr od autobusové zastávky) 
- Dětem je vymezena pouze herna v levé části školy (směr od autobusové zastávky)  

 
1  Faktory vymezující pojem riziková osoba jsou uvedeny v příloze č. 1 – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků 
virového onemocnění. 
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Úpravy při vstupu do mateřské školy 

- Příchod do budovy školy organizuje pracovník školy před vchodem do budovy školy 
- Zákonní zástupci čekající před budovou školy musí dodržovat rozestupy 2 m 
- Do mateřské školy budou děti se zákonným zástupcem přicházet postupně, tj. v šatně 

je vždy pouze jedno dítě s jedním zákonným zástupcem. 
- Před vstupem do budovy absolvuje doprovod i dítě orientační měření tělesné teploty 

bezkontaktním teploměrem 
- Zákonným zástupcům je zakázáno vstupovat do prostoru herny a sociálních zařízení 
školy 

- Stejný postup je aplikován na vyzvedávání dětí 
 

Roušky: 

- Děti ani pedagogický personál (vyjma rizikových osob ped. personálu) v prostoru 
mateřské školy nepoužívají roušky 

- Každé dítě si přinese z domova vlastní roušku nebo jiný osobní prostředek zakrytí 
úst a nosu včetně sáčku, do kterého bude tento prostředek uschován po dobu 
pobytu dítěte uvnitř prostor mateřské školy 

- Roušku používá dítě při příchodu, odchodu a výletech mimo areál školy 
 
 

Kritéria aplikovaná při výběru dětí po dobu omezeného provozu MŠ: 

Do doby obnovení kompletního provozu mateřské školy bude do provozu opětovně přijato dítě, 
za něhož žadatel: 

- Doložil škole do 13.5. žádost o opětovné umístění dítěte do mateřské školy včetně 
podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění tvořící přílohu tohoto dokumentu. 

V případě vyššího zájmu přesahujícího kapacitu 15 dětí budou klíčem pro výběr žadatelů 
následující kritéria: 

- Žádost je podávána za předškolní dítě/děti s povinnou předškolní docházkou (10b.) 
- Žádný ze zákonných zástupců – žadatelů není v současné době na mateřské či 

rodičovské dovolené ani nepracuje v tzv. režimu „Home offiice“ (2b.) 
- Věk dítěte (2b.-6b.) 

Žadatel s vyšším počtem bodů má při přijetí přednost. 
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Upozorňujeme zákonné zástupce, že není naším cílem dlouhodobě udržovat jednotlivá 
oddělení mateřské školy uzavřena, nicméně postupné otevírání oddělení je podmíněno 
dostupným počtem pedagogického a provozního personálu a omezením plynoucím z doporučení 
MŠMT. Od počátku měsíce června by mělo dojít k otevření dalšího oddělení a postupnému 
navyšování počtu docházejících dětí až do úplného obnovení provozu. Tento proces je však 
podmíněn vyhodnocením přijatých opatření a vývojem situace postupu nákazy v Karlovarském 
kraji a uvolněním základních škol od 25.5. tak, aby i naši učitelé mohli přerušit čerpání OČR 
z důvodu péče o vlastní děti, které se budou moci vrátit zpět do škol. 
 

Způsob podávání žádostí o začlenění dítěte do 1. skupiny mateřské školy od 18.5.  

Žádost o začlenění dítěte do první skupiny, tj. od 18.5., zasílejte ve volné formě e-mailem,  
na adresu info@msmoudrasova.cz, a to včetně ofocené vyplněné přílohy (čestné prohlášení). 
V textu e-mailu uveďte: 

- Jméno, věk a třídu, do které dítě docházelo. 
- Prohlášení, zda splňujete podmínky zaměstnanosti (žádný ze zák. zástupců není  

na MD/RD/H.Office) 

Vyhodnocení zaslaných žádostí o přijetí do 1. skupiny proběhne 13.5.2020. 
 

Úprava úhrady poplatků: 

Pro děti opětovně docházející do mateřské školy platí poplatky školného a stravného stanovené 
smlouvou o poskytování vzdělávání za úplatu v plné výši, a to od období obnovení docházky 
dítěte do mateřské školy. V případě období měsíce května bude tato část alikvotně krácena. 

Pro děti, kterým škola prozatím nemohla z důvodu nadměrného počtu žádostí v měsíci květnu 
2020 vyhovět v rámci opětovného přijetí dítěte do mateřské školy, platí nadále snížená výše 
poplatků školného a stravného uvedená v prohlášení školy ze dne 1.4.2020. 
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2)  Základní škola 
Základní škola bude otevřena od 25.5.2020, a to s omezeními uvedenými níže v textu. Omezení 
vycházejí dílem z metodických poručení MŠMT k ochraně zdraví dětí a zaměstnanců školy a dílem 
z personálních a provozních důvodů. Zákonná povinnost docházky žáka do základní školy není 
stanovena. Volba opětovného obnovení docházky dítěte do základní školy je ponechána  
na zákonném zástupci a není zákonem vyžadována. 

Úpravy v denním režimu: 

- 7:45 – 8:00 hod.    Příchod žáků do základní školy  
- 11:40, příp. 12:30 - 14:00 hod.  Odchod žáků po ukončení vyučování  

       (dle denního rozvrhu tříd) 
 
Stravování žáků není školou do odvolání poskytováno. Zákonní zástupci zajistí 
dopolední a odpolední stravu žáků formou balíčků. Ohřev jídel v případě potřeby 
škola zajistí ve vlastním provozu. 
 

Úpravy při vstupu do základní školy 

- Příchod do budovy školy organizuje pracovník školy před vchodem do budovy školy 
- Zákonní zástupci čekající před budovou školy musí dodržovat rozestupy 2 m 
- Do základní školy mohou vstupovat pouze žáci školy. Zákonný zástupce předává žáka 

pedagogickému pracovníkovi před vstupem do budovy v rozmezí od 7:45 8:00 hod.  
- Před vstupem do budovy absolvuje žák orientační měření tělesné teploty 

bezkontaktním teploměrem 
- Zákonným zástupcům je zakázáno vstupovat do budovy školy. Vyzvedávání žáků 

probíhá kontaktováním třídy pomocí videofonu a vyčkáním příchodu žáka 
- Do prostoru šaten jsou žáci i skupiny žáků vpouštěni řízeně. Setkávání skupin žáků 

uvnitř i vně školy nebo na pozemku školy je zakázáno. 
 

Roušky: 

- Žáci i pedagogický personál školy mají povinnost užít roušky ve společných 
prostorech školy, na školním pozemku nebo při pohybu po chodbách a při návštěvě 
sociálního zařízení. 

- Každý žák si přinese z domova 2 ks vlastních roušek nebo jiného osobního 
prostředku k zakrytí úst a nosu včetně sáčku, do kterého budou tyto prostředky 
uschovány po dobu setrvání žáka ve třídě. 

- Roušku používá žák také při příchodu, odchodu a výletech mimo areál školy. 
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Kombinovaná výuka 

- Škola v dopoledních hodinách vzdělává žáky fyzicky přítomné ve výuce a dále žáky 
připojené prostřednictvím video hovoru do prostředí třídy dle upraveného rozvrhu 
vzdělávacích aktivit 

- Žákům, kteří nejsou fyzicky přítomni ve výuce ani se neúčastní výuky distanční 
formou pomocí videohovoru, škola poskytne výčet probraného učiva ve formě 
seznamu stran a cvičení v učebnicích a pracovních sešitech. 

- Z důvodu podmínky neměnnosti skupiny žáků a pedagogů budou všechny předměty 
vyučovány třídními učiteli. Učitelé stejně jako žáci nemohou z epidemiologických 
důvodů setrvávat mimo svou skupinu žáků. 
 

Odpolední zájmová činnost 

- Škola z omezení stanovených MŠMT není schopna zajistit pro žáky odpolední družinu 
v plném rozsahu, protože není možné žáky z daných skupin mísit. Žáci proto 
setrvávají po ukončení výuky do doby vyzvednutí (max. do 14:00 hod.) na třídě 
společně se svým třídním učitelem, který pro ně připraví v rámci volnočasového 
vzdělávání náhradní činnosti. 

- Kroužky běžně dostupné ve školní družině nelze v tomto režimu žákům poskytovat. 
 

Úprava úhrady poplatků pro žáky docházející do základní školy: 

Pro žáky v denní formě vzdělávání se stanovují poplatky vybírané školou po dobu přechodného 
období do úplného obnovení všech provozů základní školy takto: 

- Poplatek školného je stanoven na částku 2.200 Kč za kalendářní měsíc 
- Záloha na stravné se po tuto dobu ruší 
- Úhrada poplatku za školní družinu se stanovuje na 400 Kč za kalendářní měsíc  

 

Úprava úhrady poplatků pro žáky v distanční formě vzdělávání: 

Pro žáky v distanční formě vzdělávání ponechává škola výši úhrady poplatků ve stejné výši tak, 
jak tomu bylo v období měsíce dubna 2020. 

 

 

 

Za vedení školy, Petr Štaif, DiS, jednatel školy 


