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Vážení rodiče, 
 
Od 25.května 2020 bychom rádi otevřeli mateřskou školu na základě dohody se zřizovatelem 
Městem Starým Městem. 
 
V souvislosti se situací Vás naléhavě žádáme, stejně tak i Město Staré Město, abyste všichni 
zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřské školy. Péče o děti v mateřských školách 
je do konce června primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad 
svými dětmi z důvodu návratu do zaměstnání. 
 Před návratem do MŠ budeme vyžadovat od rodičů všech nastupujících dětí čestné prohlášení o 
zdravotním stavu dítěte, prohlášení je přílohou této stránky nebo na webu MŠ. 
 
Při předávání dětí v MŠ budeme dodržovat striktní pravidla, která jsou popsána v manuálu vydaném 
MŠMT. 
 
Ředitelka školy může rozhodnout o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání (§27 odst. 5 a §19 
odst. 9 ŠZ) v souvislosti s obavami z nemoci Covid-19. Zákonný zástupce může ředitelku školy 
požádat o prominutí úhrady – žádost je přílohou této stránky nebo na webu MŠ. Platí pro děti, které již 
do konce školního roku z důvodu ochrany zdraví do MŠ nenastoupí. Předplacené školné budeme 
v červnu vracet.    

Žádáme vás, abyste nás informovali  o nástupu Vašeho dítěte do školky od 25. května 2020 e-mailem 
MŠ msrstmesto@uhedu.cz nebo na mobilní telefon 776787895 formou sms a to nejpozději do 12. 
května 2020. Z organizačních a hygienických důvodů nebude možný nástup do školky pro děti, které 
nebudou přihlášeny dopředu.  

Odpovězte, prosím, jednoznačně ANO/NE na tyto otázky do 12.5.2020: 

1. Mám zájem o umístění mého dítěte do mateřské školy od 25.5. do konce června 2020. Beru 

na vědomí případná rizika.   ………………… 

2. Mé dítě bude MŠ navštěvovat v době omezeného prázdninového provozu………………….. 

 

Jméno a příjmení dítěte…………………………………………………… 

 
Pokud nebudete reagovat, budeme předpokládat, že nemáte zájem o docházku do mateřské 
školy v květnu, červnu a o prázdninách 2020 a s Vaším dítětem nebudeme v této době počítat. 
Veškeré akce pro tento školní rok jsou zrušeny. 
 
 
 
Na Vaše děti se těšíme a ty, které nenastoupí zdravíme! 

Mgr. Iveta Polášková, ředitelka MŠ, 776787895, msrstmesto@uhedu.cz, web: msrstmesto.cz 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:msrstmesto@uhedu.cz
mailto:msrstmesto@uhedu.cz
mailto:msrstmesto@uhedu.cz


   Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, okres Uherské Hradiště,  

    příspěvková organizace, tel. 572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz 

 

 
 
 

Čestné prohlášení  

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

Jméno a příjmení dítěte: 

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

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

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

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte 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 ………………………………………………. 

 

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

Datum                                                                                     podpis zákonného zástupce dítěte 

 

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.   
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Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání 
- v souvislosti s epidemiologickou situací nemoci Covid-19 - 

 

 

 

 

Jméno a příjmení žadatele: ……………………………………………………………………. 

 

 

Jméno dítěte: ……………………………………… datum narození: ………………………… 

 

 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………… 

 

 

Žádám o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu obavy o zdraví mého dítěte 

v důsledku aktuální epidemiologické situace. V období od 25.5. do 30.6.2020 nebude dítě 

navštěvovat mateřskou školu. 

 

O osvobození žádám na období od 25.5.2020 do 30.6.2020. 

 

                                           

Ve Starém Městě dne:  

 

 

 

…………………………………………    

                                                                         podpis zákonného zástupce - žadatele 

 

 

                                                    

Žádost přijala dne:  

 

       

……………………………. 

Mgr. Iveta Polášková 

ředitelka MŠ 

Mateřská škola  

Rastislavova 1800, 

Staré Město 686 03 

okr. Uherské Hradiště        
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