PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ OD
25.5.2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU
2019/2020
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou





Dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
minimalizování shlukování osob před mateřskou školou
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst
a nosu, pokud nebude vzdálenost mezi nimi větší než 2 metry
Do budovy budou vcházet děti bez doprovodu, dítě si bude přebírat pedagog
před mateřskou školou, při odchodu z mš si bude rodič přebírat dítě opět před
budovou mš
Dítěti bude před vstupem změřena teplota

V budově mateřské školy





Při prvním vstupu odevzdá doprovod čestné prohlášení, které je ke stažení na
webových stránkách, nebo jej mohou vyplnit před vstupem do MŠ
Každé dítě bude mít uloženou na značce jednu roušku pro případ nutnostirouška bude uložena v sáčku
Roušku, ve které přijde dítě do MŠ, sundává rodič před vstupem dítěte do
budovy mš a odnáší ji domů, v žádném případě ji nenechává ve školce!!!!
Před příchodem do třídy si dítě ruce umyje mýdlem a desinfikuje

Hygienická opatření






Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě
alergickou rýmu nebo kašel, je potřebné aktuální potvrzení od lékaře)
Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel
Děti si nebudou nosit hračky z domu do prostor třídy
Dítě si umývá a desinfikuje ruce po každém vysmrkání, kýchnutí, po převlečení
z venku, po použití wc, před každým jídlem
Pokud se u dítěte během dne objeví jakýkoliv příznak nemoci, jsou rodiče ihned
informováni a žádáni o jeho neprodlené vyzvednutí. V této situaci bude dítě
mimo kolektiv a bude mít nasazenou roušku až do příjezdu rodičů, zákonných
zástupců.

Rámcová pravidla pro zařízení školního stravování


Obědy pro děti nebudou vydávány do jídlonosičů, rodič si je může vyzvednout
v nádobách a boxech zajištěných mateřskou školou (platí pro první den nemoci,
absence)

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
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 školy s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte



písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

POKUD ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TENTO DOKUMENT
NEPODEPÍŠE, NEBUDE DÍTĚTI OSOBNÍ ÚČAST V MATEŘSKÉ
ŠKOLE UMOŽNĚNA.

