Podmínky provozu Mateřské školy Přestavlky u Čerčan
od 25. 5. 2020
Provoz MŠ
Mateřská škola Přestavlky u Čerčan bude znovu otevřena v běžném provozu od 7.00 do 16.30
hod., a to od pondělí 25. 5. 2020
Tento dokument stanovuje pouze základní provozní podmínky, které se liší od standardních
podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:
• Při cestě do školy a ze školy se na děti i doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními. Zejména zakrytí ústa a nosu ochrannými prostředky,
dodržení odstupů 2 metry (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné
domácnosti).
• Doporučujeme, aby dítě do MŠ doprovázela vždy jen 1 osoba.
Příchod k MŠ a pohyb před MŠ:
• Doprovázející osoba bude dbát na to, aby před vchodem a před vstupem do šatny MŠ
nedocházelo ke shromažďování lidí a budou dodržovány rozestupy nejméně 2 metry.
• Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce.
Dezinfekce bude umístěna v zádveří i před dveřmi do šatny.
V prostorách MŠ:
• DO ŠKOLKY NESMÍ VSTOUPIT nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které
by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel,
rýma, náhlá ztráta chuti a čichu nebo s jinými příznaky akutní infekce dýchacích
cest. Děti, které mají kašel, rýmu nebo další uvedené příznaky, nebudou do
mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný
zástupce to doloží potvrzením odborného lékaře (alergologa).
• Do šaten MŠ bude dovoleno vstupovat maximálně po dvou dětech (s doprovodem),
ostatní počkají venku s odstupy nejméně 2 metry.
• Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. Dítě (po převlečení, přezutí) předá
pedagogovi v šatně.
• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20-30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem.
• Doprovázející osoba se v MŠ pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu
(předání/vyzvednutí dítěte) a vždy v roušce.
• Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší, než obvyklou část dne strávit
venku, pouze na zahradě MŠ.
• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí.
• Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
• Děti budou mít v šatně, v sáčku na své značce 1 čistou roušku, pro případ podezření
na nákazu, popř. při nezbytném opuštění areálu MŠ.
• Zákaz nošení hraček a jiných předmětů z domova.

Hygienická opatření:
•
•
•
•
•

Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové
ručníky.
Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně
jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
Několikrát denně provede pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí
Zaměstnanci MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou
dětí, při úklidu a likvidaci odpadů

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 vykazuje některý z příznaků, je nutné ho umístit do samostatné
místnosti a ihned informovat zákonného zástupce, který je povinen si dítě
bezodkladně vyzvednout. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Zajištění školního stravování:
• Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
• Děti si sami neprostírají, neberou příbory, ani nenalévají pití.
• Jídlo dětem bude servírovat pracovnice, která bude mít zakrytá ústa a nos a jednorázové
rukavice.
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 astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév d louhodobou 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. Chornické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradní
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 sním 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 MŠ s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která
je možné podepsat před vstupem do školy:

Podmínky provozu a zároveň seznámení s vymezením rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví (tento dokument)
2. Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) VIZ. PŘÍLOHA
1.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské
školy umožněn!

Vypracovala:
Markéta Bohatová, ředitelka MŠ Přestavlky u Čerčan
Dne: 13. 5. 2020

Potvrzuji, že jsem všem pokynům rozuměl(a), a budu se jimi řídit. Potvrzuji,
že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

V Přestavlkách u Čerčan dne:……………………
Jméno a příjmení:………………………………………………. Podpis:………………………

