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Mateřská škola Olomouc,  
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Termíny zápisů do MŠ a ZŠ dle zákona 

Zápis k PV do mateřské školy dle zákona 561/2004 (Školský zákon) – 2.5. – 16.5. 

Zápis do ZŠ dle zákona 561/2004 (Školský zákon) – 1.4. – 30.4. 

 

Přesný termín upřesní školy prostřednictvím svých webových stránek po 

domluvě se zřizovatelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizace školního roku 2020/2021 
v návaznosti na organizaci školního roku 2020/2021 dle pokynů MŠMT 

pro mateřské školy Helsinská 11 a Čapka Choda 12 

 

Podzimní prázdniny  
připadnou na čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. 2019 – bude zjišťován zájem o MŠ 

(středa 28.10 státní svátek) 

 

-  MŠ OTEVŘENA  

  

Vánoční prázdniny budou v MŠ zahájeny ve čtvrtek 24. prosince 2020 a 

skončí v neděli 3. ledna 2021.  

MŠ bude opět otevřena v pondělí 4. ledna 2021 - bude zjišťován zájem 

(prázdniny v ZŠ do 3.1.2020) 

 

MŠ UZAVŘENA 

od čtvrtku 24.12.2020 – neděle 3.1.2020 

 
 

 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.1.2020 

– bude zjišťován zájem 

              - MŠ OTEVŘENA 
 

 Jarní prázdniny připadnou na týden od 8.2. – 14.2. 2021 

 – bude zjišťován zájem o MŠ 

 

              - MŠ OTEVŘENA 

 

 Velikonoční prázdniny  
připadnou na čtvrtek 1.dubna a pátek 2. dubna 2021, 

z toho pátek 2. dubna je státní svátek. 
 –  na čtvrtek bude zjišťován zájem o MŠ  

               - MŠ 1.4. 2021 OTEVŘENA 

  

Hlavní prázdniny  - od čtvrtka 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021 

V MŠ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, který bude upřesněn v měsíci 

leden – únor. Školní rok začíná ve středu 1. září 2021 

 

 

 

 



Plán schůzek s rodiči  
 

Schůzky s rodiči 

 

Úterý 15.9.2020 v 16:00 – MŠ Helsinská 

- povinné předškolní vzdělávání, příprava předškoláků 

- informace ke kroužkům – nabídka na šk.r. 2020/2021 

- sběr papíru ve šk. r. 2020/2021 

- seznámení s organizací šk.r. 2020/2021 MŠ v návaznosti na Organizaci 

školního roku 2020/2021 stanoveném MŠMT pro základní a střední 

školy 

- informace k platbám – stravné, školné,  kulturní akce a příspěvek na 

nadstandartní aktivity -akce MŠ 

- dotazy rodičů 

 

Po schůzkách možnost konzultace s třídními učitelkami. 

 

 

Středa 16.9. 2020 v 16:00 – MŠ Čapka Choda 

- povinné předškolní vzdělávání, příprava předškoláků 

- informace ke kroužkům – nabídka na šk.r. 2020/2021 

- sběr papíru ve šk. r. 2020/2021 

- seznámení s organizací šk.r. 2020/2021 MŠ v návaznosti na Organizaci 

školního roku 2020/2021 stanoveném MŠMT pro základní a střední 

školy 

- informace k platbám – stravné, školné,  kulturní akce a příspěvek na 

nadstandartní aktivity -akce MŠ 

- dotazy rodičů 

Po schůzkách možnost konzultace s třídními učitelkami. 

 

 

Třídní schůzky  - II. Pololetí 

 

Úterý 16.03. 2021 v 16:00 –  jednotlivé třídy 

- informace od vedení MŠ 

- třídní záležitosti 

- informace k zápisu do ZŠ 

- dotazy rodičů, individuální konzultace dle zájmu 

Individuální konzultace možné již od 15:30. 
 

V případě 2. vlny epidemie COVID-19 budou informace podány e-mailovou 

zprávou. 

 

 

 



AKCE ve školním roce 2020/2021 
 

 

Říjen  – Ekologický program s předškoláky v přírodě  

Říjen – Listopad - Požární poplach 

Říjen – Listopad - Podzimní slavnosti na zahradě MŠ 

Prosinec   – Mikulášská  - dle domluvy s Mikulášem 

Prosinec   – Ježíšek naděluje dětem do MŠ – Vánoce v MŠ 

Leden   - knihovna – předškoláci (městská knihovna Olomouc) 

                                      děti 4 leté  (knihovna Tererovo nám.) 

Únor   - Karneval – dopolední akce pro děti v MŠ 

Březen   - Vítání jara v MŠ 

Březen – Květen - Ekologický program v přírodě s hajným 

Duben   - Dopravní soutěž - předškoláci 

Květen   - Besídka pro rodiče 

Květen - Červen - Dětský den,  

Červen   - Rozloučení s předškoláky  

Červen   - Dětská olympiáda ve spolupráci se ZŠ 

Květen - Červen - Výlet 

 

Přesné termíny budou upřesněny na pedagogických poradách, přizpůsobeny počasí. Rodiče 

budou s termíny včas seznámeni. 

 

1-2x/za 1-2 měsíce - divadlo, koncerty, Eko programy, 

předškoláci - dle možností besedy, výukové programy, muzea, prohlídky našeho 

města, výchovné koncerty, exkurze…. 

 

 

Průběh akcí se bude řídit aktuálním stavem vývoje nákazy virového 

onemocnění COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled aktivit v MŠ 

 
1.externí agentury - nabídka 

 
Mateřské školy Helsinská 11 a Čapka Choda 12 nabízejí: 
 

 

Předplavecký výcvik  - od II. pololetí 

Místo: Olomoucký bazén     

Každou středu od 9:30 – 10:15, MŠ Čapka Choda celoročně, MŠ Helsinská  

Věk dítěte: přednost mají předškoláci, stavy jsou doplňovány zájemci z věkové řady 4-5 let. 

        

 

Lyžařský kurz 

Místo: Hlubočky od cca 7:00 – 12:30, leden – březen dle počasí – 6 lekcí 

Den bude upřesněn dle harmonogramu agentury Rok s pohybem 

Věk:  dle schopností dítěte, doporučeno od 4 let 

 

In – line bruslení  

Místo: hřiště ZŠ Helsinská, podzim a jaro, vždy po 5 lekcích, od 10:00 – 11:00 

Den bude upřesněn v průběhu září 

Věk: od 4 let 

 

Kroužky v odpoledních hodinách od 15:30 – 16:15  

Judo Warriors (www.judoprozdravi.cz)  

Taneční škola Coufalovi (www.coufalovi.cz) 

Kroužky Olomouc 

 

MŠ Helsinská: 

Pondělí JUDO    15:30 – 16:15  

Středa  Tanečky   15:30 – 16:15  

 

MŠ Čapka Choda: 

Uterý   Keramika   15:30 – 16:15 

Středa  JUDO    15:30 – 16:15 

Pondělí 

nebo Čtvrtek Tanečky   15:30 – 16:15  (ještě v jednání) 

 

Doporučený věk od 4 let 

Kroužky budou otevřeny dle zájmu. Minimální počet dětí pro otevření kroužku 8-10 dětí. 

Maximální počet dětí v kroužku 12-15 dětí (u keramiky 12). 

 

2. nabídka MŠ - interní kroužek v MŠ Helsinská 

 
Úterý - Přírodovědný kroužek  15:00 - 16:00     Mgr. Marie Bachanová 
 

 

http://www.judoprozdravi.cz/
http://www.coufalovi.cz/


 

Státní svátky škol. rok 2020/2021 

 

 

28. 9. Den české státnosti  

28. 10. Den vzniku samostatného československého státu  

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii  

24. 12. Štědrý den  

25. 12. 1. svátek vánoční  

26. 12. 2. svátek vánoční  

 

1. 1. Den obnovy samostatného českého státu  

1. 1. Nový rok  

2. 4. Velký pátek  

5. 4. Velikonoční pondělí  

1. 5. Svátek práce  

8. 5. Den vítězství  

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje  

6. 7. Den upálení mistra Jana Husa  

  

 

 

 

 

 

 

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-ceske-statnosti-7/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-vzniku-samostatneho-ceskoslovenskeho-statu-8/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-boje-za-svobodu-a-demokracii-9/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/stedry-den-10/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/1-svatek-vanocni-11/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/2-svatek-vanocni-12/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-obnovy-samostatneho-ceskeho-statu-1/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/novy-rok-13/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/velky-patek-16/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/velikonocni-pondeli-2/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-vitezstvi-4/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-slovanskych-verozvestu-cyrila-a-metodeje-5/
http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/den-upaleni-mistra-jana-husa-6/


 

Opatření MŠ v případě epidemiologicky závažné situace: 

Opatření v případě epidemiologicky závažné situace COVID 19, popř. jiných nových 

infekcí (mutací) - výňatek z ze směrnice č. 17 - Provozní řád:  

 

V případě epidemiologicky závažných situacích se mateřská škola řídí nařízeními Ministerstva 

zdravotnictví a Krajské hygienické stanice dle aktuálních pokynů, a dále dle zákonem 258/200 

Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 

 

Mateřská škola vydává tyto obecná opatření:   

   

- omezení sdružování více než 2 osob a dodržování odstupů 2 metry /s výjimkou blízké 

rodiny/.  

- Pro všechny osoby nacházející se před areálem a v areálu školy platí povinnost zakrytí 

úst a nosu. Pozn. Povinnost zakrytí úst a nosu se bude řídit aktuálními pokyny vydanými 

nadřízenými orgány.  

- při prvním vstupu do mateřské školy musí předat zákonný zástupce dítěte vyplněné 

Čestné prohlášení / k dispozici ke stažení na webu školy - pečlivě prostudujte!. Tiskopis 

čestného prohlášení bude v tištěné formě k dispozici i v mateřské škole a bude jej možné 

podepsat před nástupem dítěte do mateřské školy.  

- Rodiče, jejichž dítě trpí alergiemi způsobující respirační potíže a nemají v Evidenčním 

listě záznam lékaře o alergii, musí doložit lékařské potvrzení. Pokud zákonný zástupce 

toto čestné prohlášení nepředá s podpisem, nebude vstup dítěti do mateřské škole 

umožněn.  

- Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění 

zvýšené teploty více než 37,0 stupňů nebo příznaků virového onemocnění během dne, 

jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.  

- V MŠ se používají desinfekční přípravky na ruce a desinfekční přípravky na povrchy. 

Děti, které mají alergické reakce na desinfekční prostředky, projednají předem vhodnou 

desinfekci rukou s vedením MŠ a zajistí svému dítěti speciální desinfekční prostředky.  

- Při příchodu do MŠ převezme dítě učitelka MŠ či jiný zaměstnanec MŠ k tomuto úkonu 

pověřený a provede ranní filtr – zjištění, zda skutečně dítě nemá známky virového 

onemocnění a provede vstupní desinfekci.  

- Doprovázející osoba i dítě musí mít při příchodu do prostor MŠ roušku. Dítě si sundá 

roušku při vstupu do MŠ a společně s rodičem ji uloží do sáčku. Tuto roušku si rodič 

odnáší.  

- Vstupuje-li doprovod dítěte (max. 1 osoba) do prostor MŠ, dodržuje požadavek udržení 

vzdálenosti 2 m v šatnách i v prostorách MŠ a ústa má zakrytá rouškou. V jednotlivých 

šatnách mohou být maximálně 2 dospělé osoby v předepsané vzdálenosti. Zároveň při 

vstupu do MŠ použije vstupující desinfekci (bezoplachový roztok) na ruce. Do mateřské 

školy je potřeba přijít s dostatečným předstihem. V prostorách MŠ se zdržuje pouze po 

nezbytně nutnou dobu. Pokud není potřeba, doprovázející osoba do MŠ vůbec 

nevstupuje.  

- Při vyzvedávání dětí bude dítě předáváno již oblečené, také nebude potřeba vstupovat 

do MŠ.  

- V mateřské škole děti nepoužívají roušky není -li státem vydáno specifické nařízení.  

- Aktivity v MŠ jsou organizované co nejvíce venku v areálu MŠ, tj. na školní zahradě 

- Strava je  dětem podávána po skupinách.  



- Před a po použití WC, před stravováním a po něm je prováděna důkladná desinfekce 

pod dozorem personálu.  

- Na smrkání se výhradně používají papírové kapesníky, po smrkání se dítě vždy umyje 

a vydesinfikuje ruce.  

- Pitný režim obsluhuje výhradně personál, aby nedocházelo k zaměnění hrníčků, příbory 

rozdává personál, aby nedocházelo k osahávání příborů. Děti si přinášejí vlastní lahve 

na pitný režim, který si denně nosí domů k vyčištění. 

- Personál zajišťuje dostatečné větrání místností.  

- Při odpoledním odpočinku jsou lehátka umístěna v rozestupech se střídavým směrem 

ležících dětí. Při vyšším počtu odpočívajících dětí, budou předškoláci využívat zahrady 

MŠ.  

- Při podezření na možné příznaky COVID-19:  

-Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým 

příznakům COVID-19 /zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný 

příznak akutní infekce dýchacích cest/ nesmí do školy vstoupit.  

- Pokud dítě během pobytu v MŠ začne vykazovat některé z možných příznaků 

COVID19, bude nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné 

zástupce s nutností na okamžité vyzvednutí dítěte. Pokud se vyskytnou příznaky 

respiračního onemocnění u zaměstnance, je zaměstnanec povinen v co nejkratší době 

opustit pracoviště. Zaměstnanci zajišťující dohled nad nemocným dítětem se chrání 

rouškou. 

- Mateřská škola se dále řídí pokyny Krajské hygienická stanice. Pro případ nařízení 

KHS nasadit roušky, je povinné, aby dítě mělo ve skříňce 1 -2 čisté, podepsané 

roušky v igelitovém sáčku. 
- Je zakázáno nosit do MŠ předměty a hračky! Nelze zajistit jejich dezinfekci.  

- Po dobu epidemiologicky závažné situace jsou omezeny veškeré externí aktivity v MŠ 

i mimo areál MŠ 

 

Ochrana před šířením infekčních onemocnění nejen v době epidemiologicky závažné 

situace: 

 

Mateřská škola provádí ranní filtr a v případě viditelných příznaků infekčních onemocnění 

odesílá pedagog zákonné zástupce k pediatrovi, který rozhodne o pobytu dítěte v Mateřské 

škole. 

Jde o tyto příznaky: 

- Teplota vyšší než 37,2 i po opakovaném měření 

- Výtok z nosu - hleny hnisavé žluté až zelené 

- Zánět spojivek - zarudlé, hnisavé oči 

- Kašel - není-li prokázána lékařem alergie 

- Průjem a zvracení 

- Neštovice, spalničky….apod. - vyrážky 

- Vyrážky a otoky neznámého původu 
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