Informace o provozu
a hygienických opatřeních přijatých jako prevence proti šíření
covid-19 ve školním roce 2020/2021
Tato pravidla platí od 1.9.2020 .

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
Pokud dojde ke změně epidemiologické situace, budou provedeny změny v souladu s pokyny
Ministerstva školství a Krajské hygienické stanice.
Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
Příchod a pohyb v prostorách mateřské školy




Po příchodu do mateřské školy zákonný zástupce i dítě použije dezinfekci, která je umístěna
v chodbě za vchodovými dveřmi
Dítě si před vstupem do třídy za dohledu rodičů jde umýt ruce (20 až 30 s.)
Doprovázející či cizí osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to
pouze po nezbytně nutnou dobu ( předání, vyzvednutí dítěte)

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



COVID-19 (zvýšená tělesná teplota nad 37®C, 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 a zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu .

 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.



Důraz je kladen na dodržování zásad osobní a provozní hygieny

.
Školní jídelna
 Provádí se denně důkladný úklid a desinfekce
 Kuchařka zajistí, že není dětem umožněn samoobslužný výdej a odebírání příborů z
hromadných zásobníků
 Při výdeji jídla používá roušku
 Při vyzvedávání oběda 1.den absence dítěte bude jídlo dáno do jednorázového obalu, který
si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v obvyklé době (z hyg. důvodu se nesmí přinášet
vlastní jídlonosič)
Úklid




Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání
Úklid a dezinfekce sociálního zařízení probíhá několikrát denně
Je kladen důraz na dezinfekci všech povrchů

Distanční výuka





Mateřská škola bude poskytovat distanční výuku dětem s povinnou předškolní
docházkou,pokud bude plošným nařízením nebo opatřením KHS znemožněna osobní
přítomnost ve škole více než polovině těchto dětí.
Děti mají povinnost se jí účastnit, pokud nejsou nemocné.
Distanční výuka bude probíhat tak, že 1 x týdně budou zveřejněny na webových stránkách
mateřské školy úkoly pro děti.

Pořádání akcí




Po dobu trvání epidemiologických opatření se omezí konání akcí mateřské školy.
Pokud se nějaká akce uskuteční, bude organizována tak, aby byla minimalizována možnost
přenosu nákazy
Konání akcí bude záviset na epidemiologické situaci v době akce.

Úplata



Pokud dítě onemocní, nebo mu bude nařízena karanténa a školka nebude uzavřena, platí
úplatu v plné výši.
Pokud bude mateřská škola uzavřena, stanoví ředitelka výši úplatu v závislosti na délce
uzavření provozu.

V Šatově dne 24.8.2020

Jana Doválelová, ředitelka mateřské školy

