Provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření
Tyto pokyny jsou vypracovány na základě dokumentace MŠMT (Ochrana zdraví a provoz
mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020). Dodržování dokumentu je
závazné.
Organizační opatření:
MŠ Kostelní Hlavno, pro děti znovu zahájí provoz dne 25.

05. 2020

Provozní doba MŠ se nemění 6:30 – 16:00h
1) Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:


Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).



Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy
není nutné např. doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

2) Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou


Minimální shromažďování osob před budovou školy.



Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).



Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a
nosu.

3) V prostorách mateřské školy


Doprovázející osoba se ve venkovních prostorách mateřské školy pohybuje vždy v
roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).



Zákonní zástupci (doprovázející osoby) nebudou mít možnost vstupu do MŠ. Děti si
po zazvonění na kameru převezme učitelka osobně u venkovních vchodových dveří
příslušné třídy (přední í zadní vchod do MŠ). Při odchodu dětí domů učitelka předá
dítě též u vchodových dveří příslušné třídy. Je tedy nutné počítat s jistou časovou
rezervou při předání a vyzvednutí dítěte, MŠ se uzavírá v 16:00h. V případě pohybu
dětí ne školní zahradě či školním dvoře si zákonný zástupce nebo pověřená osoba

vyzvedáváním dětí vyzvedne své dítě u vstupu na zahradu nebo u zadního vchodu do
MŠ. Není dovoleno vstupovat mezi děti.


Děti si neprodleně po přezutí a převlečení dojdou do umývárny MŠ, kde si umyjí
důkladně ruce alespoň 30 sekund a poté použijí dezinfekci.



Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.



Při příchodu í odchodu dětí použijí učitelky na doporučení ochranný štít.



Na doporučení MŠMT budou aktivity během dne probíhat větší část dne venku
v areálu školy.

4) 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 možných příznaků COVID-19, je nutné dítě umístit do
samostatné místnosti a neprodleně kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí dítěte.



O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivity, pokud to podmínky školy umožňují.



Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.



Do kolektivu nepatří dítě, které bude vykazovat jakékoli známky nemoci, ať už se
jedná o příznaky nachlazení, rýma, kašel. V případě alergické rýmy u dítěte, je
potřeba doložit potvrzením od lékaře.

5) Informace o rizikových skupinách dětí a zaměstnanců
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 (cukrovka).
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří:


zaměstnanec školy, který naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.



žák, který osobě naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dětí
na předškolním vzděláváním s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce dítěte toto čestné prohlášení, které je
možné podepsat před vstupem do školy. Veškeré informace zákonní zástupci obdrží předem
elektronicky na webových stránkách školy.
a) Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem

zdravotnictví
b) Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole
umožněna.
Zákonný zástupce má povinnost neprodleně informovat mateřskou školu v případě, že
bude někdo z rodiny dítěte vykazovat známky onemocnění COVID – 19, nebo bude mít
potvrzený pozitivní test na COVID - 19.
6) Pravidla pro zajištění školního stravování


Školní stravování v běžné podobě.



Při výdeji stravy budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

7) Nastavení hygienických pravidel a pravidel úklidu MŠ


Před znovuotevřením mateřské školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech
využívaných prostor.



Výrazná pozornost se věnuje dezinfekci ploch /s důrazem na místa dotyku rukou/.



Kromě dezinfekce stolů a povrchů jsou pravidelně dezinfikovány kliky, dveře,
zábradlí, baterie, telefon, dle možností hračky, podlahy, WC.



Odpady jsou likvidovány vyjímatelnými jednorázovými pytli.



Je zajištěno časté větrání tříd/ minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut/.



Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Personál úklidu je o zpřísněných
podmínkách poučen ředitelkou školy.

