PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19
Vážení rodiče,
přinášíme vám nejdůležitější informace týkající se provozu mateřské školy od 1 .9. 2020, vycházející z manuálu MŠMT aktualizovaného
dne 24.8.2020 s doporučeními a pokyny k provozu škol a školských zařízení. Informace se mohou měnit podle v důsledku úpravy pravidel v
závislosti na MŠMT, MZd, hygieny. O změnách vás budeme průběžné informovat na webových stránkách školy.
UPOZORŇUJEME:
Z důvodu povinnosti předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid19, budou do mateřských školek přijímány pouze
zdravé děti bez známek infekčního onemocnění.
S ÚČINNOSTÍ OD 1.9.2020 MOHOU DO BUDOVY VSTOUPIT pouze DOSPĚLÉ OSOBY S OCHRANOU DÝCHACÍCH CEST (rouška), děti mít
roušku nemusí.
 provozní doba: 6:30 – 17:00
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY – OBECNÉ INFORMACE

DĚTI

DOSPĚLÉ OSOBY
nevyžaduje se

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

-

nevyžaduje se

-

VSTUP DO BUDOVY

-

nejsou stanovena plošná pravidla organizace
vstupu do budovy
vstup do budovy vchody dle rozdělení do
tříd
ranní filtr bez měření teploty
není omezen počet dětí ve třídě

-

rodiče vstupují do budovy s dětmi, dospělé
osoby s ochrannou dýchacích cest

-

omezit shromažďování osob v prostorách MŠ –
nezdržovat se v budově, v šatnách

-

OMEZENÍ POČTU OSOB
V BUDOVĚ MŠ

-

ROUŠKY (ochrana dýchacích
cest)

VSTUP DO TŘÍD

-

-

NE
děti bez roušky v celé MŠ
děti si přinesou 1x roušku v sáčku
označenou jménem, zůstává v MŠ pro
případ výskytu COVID-19

-

přes umývárnu
děti si do třídy nenosí hračky, knížky ani
další věci z domova

-

ŠKOLNÍ AKCE

-

nebudou se konat celoškolní akce s vyšší
koncentrací osob
 plenární schůze spolku rodičů
 podzimní zahradní slavnost

KROUŽKY

-

pouze pro jednotlivé třídy, dle vývoje situace
COVID 19 (nejdříve od října)

INFORMOVÁNÍ
- dětí
- zákonných zástupců
- zaměstnanců

-

prostřednictvím pedagogů

-

-

v případě vyššího počtu osob dodržovat
bezpečný odstup
ANO
dospělé osoby (zákonní zástupci, cizí osoby)
pouze s rouškou v celé MŠ
pedagogové – bez roušky či dle vlastního
uvážení
rodiče předávají dítě učitelce u vchodu mezi
umývárnou a třídou (zajistí umytí rukou dětí)
dospělé osoby nevstupují do třídy

- budou se konat akce
 třídní schůzky jednotlivých tříd
 projektové dny pro třídy, akce pro jednotlivé
třídy
 výlety – bude vydáno stanovisko
 besídky – bude vydáno stanovisko
-

-

prostřednictvím webových stránek
aktualizovat kontakty zákonných zástupců i
zaměstnanců (telefon a email)

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A OPATŘENÍ

osoby s příznaky infekčního
onemocnění
(jako je např. zvýšená
teplota, horečka, kašel,
rýma, dušnost, bolest
v krku, bolest hlavy, svalů,
kloubů, průjem, ztráta chuti,
čichu)
dezinfekce a mytí rukou

-

-

-

DĚTI
nemůže vstoupit do školy

ihned po příchodu do MŠ,
mytí rukou 20-30 s v umývárně teplou
vodou a mýdlem – ráno zajišťuje rodič,
během dne pedagog
látkové ručníky, jednorázové ručníky
opakovaně, po celou dobu pobytu v MŠ

větrání - průběžně v šatnách

-

opakované intenzivní větrání čerstvým
vzduchem třídy i šatny

úklid a dezinfekce

-

několikrát denně dezinfekčními prostředky,
pravidelně povrchy
dezinfekce tříd – generátor ozonu

-

-

DOSPĚLÉ OSOBY
nemůže vstoupit do školy

dezinfekce rukou u vstupu do budovy – stojany na
dezinfekci či dávkovače

KROKY ŠKOLY PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

příznaky infekčního
onemocnění
- zvýšená teplota
- horečka
- kašel
- rýma
- dušnost
- bolest v kruhu
- bolest hlavy, kloubů,
svalů
- průjem
- ztráta čichu, chuti

-

dítě má patrné příznaky a je přítomen
zákonný zástupce

-

dítě není vpuštěno do školy, odchází domů se
zákonným zástupcem

-

u dítěte se vyskytnou příznaky během
pobytu v MŠ a není přítomen zákonný
zástupce

-

dítě ihned použije roušku, je umístěno do izolace
(vyčleněná místnost v MŠ) a je informován
zákonný zástupce na bezodkladné vyzvednutí
dítěte ze školy a opuštění budovy v co
nejkratším čase

-

-

výskyt onemocnění COVID 19

-

škola informuje zákonného zástupce, aby
telefonicky kontaktoval praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu
vstup do školy je dítěti umožněn pouze
s lékařským potvrzením, že netrpí infekčním
onemocněním

dítě má přetrvávající příznaky infekčního
onemocnění (rýma, kašel), které jsou
projevem chronického onemocnění,
včetně alergického
výskyt u dítěte – školu kontaktuje KHS a
- výskyt u zaměstnance – školu kontaktuje KHS a
rozhodne o dalším postupu
rozhodne o dalším postupu
škola následně neprodleně informuje zákonné zástupce, děti a zřizovatele

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL MŠMT
https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

