PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠATOV DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby
dodržování epidemiologických opatření a doporučení /Covid 19. Stanoví pouze ty základní provozní
podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) 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 a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou




Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
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

V prostorách mateřské školy









Po příchodu do mateřské školy zákonný zástupce i dítě použijí dezinfekci, která je umístěna
v chodbě za vchodovými dveřmi
Na chodbě před šatnou se zdržuje pouze jedna doprovázející osoba (členové jedné
domácnosti)
V šatně se pohybují současně pouze dvě děti s jejich doprovázející osobou (členové dvou
domácností)
V šatně si dítě odloží roušku do uzavřeného igelitového sáčku, který si zavěsí na věšáček
Jednu čistou roušku bude mít dítě neustále každodenně k dispozici v uzavřeném sáčků ve
skříňce (pro případ, že půjdeme na vycházku)
Doprovázející osoba předá u dveří do třídy dítě učitelce příslušné třídy, do třídy nevstupuje
Dítě si před vstupem do třídy neprodleně za doprovodu učitelky nebo školnice odchází umýt
ruce (20 až 30 s.) - po zafixování správného mytí i samy
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte)

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Všechny děti budou po dobu mimořádných opatření používat antibakteriální a antivirová mýdla a
papírové jednorázové ručníky.
Vzhledem k tomu, že lehátka v ložnici nemají potřebné rozestupy, prosím zvažte, zda je nutné, aby
se dítě odpoledního odpočinku zúčastnilo.
Při vyzvedávání oběda 1. den absence dítěte bude jídlo dáno do jednorázového obalu (z hyg. důvodu
se nesmí přinášet vlastní jídlonosič).






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.
Dítě je přijímáno do MŠ jen zcela zdravé bez příznaků respiračního onemocnění (rýma,
kašel, teplota….),
Pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle atd., musí přinést lékařské potvrzení od
alergologa, jinak nebude do mateřské školy přijato.

Pokud v průběhu dne dítě začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s okamžitým vyzvednutím dítěte. O
podezření se informuje spádová hygienická stanice.
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).
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 s ním 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 mateřské škole s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané
Prohlášení (ke stažení na webových stránkách). Popř. je možné prohlášení podepsat před vstupem
do školy.
Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato.

V Šatově dne 12.5.2020

Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

