Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ o možném provozu od
25. 5. 2020
Vychází z dokumentu MŠMT PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Pro všechny předškoláky může i nadále probíhat distanční forma výuky (domácí příprava)
Výchovy a vzdělávání v MŠ se může účastnit pouze dítě, u kterého se v posledních dvou týdnech
neprojevují příznaky virového infekčního onemocnění.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory (viz následující tabulka) a rozhodli o účasti
svého dítěte na výchovných a vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. Pokud dítě nebo osoba žijící ve
společné domácnosti patří do rizikové skupiny, účast na vzdělávacích aktivitách ve škole se
nedoporučuje.
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).
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o MŠ do 18. 5. 2020 telefonicky na číslo vedoucí učitelky
723725989 .
Nejpozději při první návštěvě školy předloží dítě vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o
neexistenci virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory (viz
samostatná příloha). Bez tohoto Čestného prohlášení se nebude dítě moci výchovy a vzdělávání
účastnit.
Další pravidla, pokyny a nařízení:
-

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.
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:
a) Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky ( „rouška“).

-

-

b) Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
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.
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte); maximálně dvě děti
s doprovodem v šatně, ostatní čekají před budovou školy při zachování hygienických pravidel.
Dítě do MŠ doprovází dospělá osoba (ne např. nezletilý sourozenec).
Do školy nebude přijato dítě s příznaky rýmy, kašle, s teplotou, vyrážkou, s průjmovým
onemocněním, či s dalšími jinými nemocemi, které by mohly ostatní ohrozit.
Děti musí být vybaveny rouškou a sáčkem na její uložení (rouška a sáček zůstanou v prostoru
šatny u značky dítěte).
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří školy.
Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
V každé místnosti se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Pro děti platí zákaz nošení vlastních hraček do MŠ a zákaz plyšových hraček na spaní.
Škola povede evidenci o docházce dětí do školy (absence se u předškoláků nezapočítává).
Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak na
základě doporučení zdravotníků vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt
venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Provozní doba školy bude od 6.30 do 15.45 hodin.

Informace o stravování
1. Zákonný zástupce přihlásí dítě MŠ prostřednictvím vedoucí učitelky MŠ nejpozději do 18. 5.
2020 (stejný termín jako přihlašování do MŠ)
2. Odhlašování stravování u dětí MŠ ve stejném režimu jako dosud (do 8.00)
3. Platba za část měsíce března a za část měsíce května musí být uhrazena nejpozději 15. 6. 2020
(lístek dostanou děti na začátku června). Uhraďte pokud možno na účet školy. Číslo účtu
181675612/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Základní hygienická opatření týkající se provozu školy jsou součástí tohoto dokumentu. Zákonný
zástupce je povinen se s tímto dokumentem seznámit a dítě je povinno dodržovat stanovená hygienická
pravidla.

Případné dotazy směřujte na ředitelku školy vankovapetrahostice@centrum.cz

