PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola bude v provozu od 6 do 16 hod.
Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti
na doporučení Ministerstva zdravotnictví.
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Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření
a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze
Porucha imunitního systému, např.
a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
Farmakologicky léčený diabetes mellitus
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza)
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Dítě může být přijato do MŠ pouze za podmínek, že zákonný zástupce odevzdá učitelkám
MŠ „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období
předchozích dvou týdnů“ a zároveň „Podmínky provozu MŠ“. BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ
NESMÍ UČITELKY DÍTĚ DO MŠ PŘIJMOUT! Zároveň musí zákonný zástupce poučit své
dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

PŘÍCHOD DO MŠ, ODCHOD Z MŠ:
 Ve všech třídách MŠ bude provoz od 6 hod. do 16 hod.






Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou, doporučuje se nevyužívat osoby starší
65 let, které mohou být náchylné k nákaze.
Doprovod i dítě jsou na cestě do školky a při vstupu do MŠ povinni mít
roušku/ústenku, popř. při příchodu použijí dezinfekci.
Rodiče se neshromažďují před školou.
Dodržují odstupy 2 metry, toto se netýká rodiče a jeho dítěte.
Příchod do MŠ je stanoven pro všechny děti do 8 hod., poté se budova mateřské školy
uzavře a bude provedena dezinfekce vstupních prostorů a šaten dětí. Prostory musí být
vydezinfikovány před tím, než půjdou děti na zahradu.











Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po
nezbytně nutnou dobu.
V souvislosti s COVID-19 je zakázáno nosit do třídy osobní hračky a věci.
Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci,
s výjimkou uloženého náhradního oblečen. Náhradní oblečení musí být uloženo v obalu
(igelitový pytlík, igelitová taška apod.).
Rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a
plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy.
V prostoru šaten je vstup omezen na co možno nejkratší dobu. Je optimální, aby se v šatně
vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.
Roušku, se kterou přišlo dítě do MŠ, musí rodič uschovat do uzavíratelného
igelitového sáčku, rodič roušku zanechá v šatně a dítě ji použije při odchodu domů.
Dále musí rodič pro dítě zajistit náhradní čistou roušku, která bude zabalena
v uzavíratelném (podepsaném) sáčku a bude v šatně MŠ pro případ potřeby. Tuto
čistou roušku rodiče nemusí odnášet domů, rouška může zůstat v šatně MŠ.
Rodiče se mohou pohybovat pouze v šatnách a na chodbách, vstup do tříd je pro
rodiče zakázaný.
Před vstupem do třídy si každé dítě musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a
tekutým mýdlem, následně může být použita i dezinfekce za dozoru učitelek MŠ
(Dezinfekce může být aplikována pouze na suché ruce).

V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY:







Pokud to počasí dovolí, budou děti trávit převážnou část dne ve venkovních prostorách
MŠ, proto musí rodiče vybavit dítě vhodným oblečením.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemusí nosit roušky v prostorách školy.
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka, z důvodu ochrany jeho
zdraví, může být použita rouška a ochranný štít.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Každá třída bude mít vyčleněnou část
zahrady. Dítě bude mít z domova podepsanou láhev s pitím, kterou si při příchodu do MŠ
nechá v šatně a bude si ji brát na pobyt venku. Doplňování pití bude během dne zajišťovat
personál MŠ. Láhev si každý den odnesou děti domů a následující den ji opět přinesou
zpátky. Láhve na vodu nesmějí v MŠ zůstat.
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí,
při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců
používány.
V rámci preventivních opatření se bude v každé třídě pravidelně větrat - minimálně
jednou za hodinu po dobu 5 minut, přičemž bude brán ohled na počasí apod.

HYGIENICKÁ SPECIFIKA




DO ŠKOLKY NESMÍ VSTOUPIT 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).
Pokud dítě vykazuje během pobytu v MŠ některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěno do samostatné místnosti a škola kontaktuje zákonné zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.






Ostatní děti budou umístěny do jiné místnosti (podle možnosti), nebo bude změněna výuka
na pobyt venku s povinným nošením roušky a to do doby, dokud nebude znám zdravotní
stav indisponovaného dítěte.
V případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní
pověření zaměstnanci školky oprávněni měřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem.
Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, opustí
školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti budou
umístěny (podle možnosti) do jiné místnosti nebo bude změněna aktivita na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance
školy.

PROVOZNÍ INFORMACE










Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a
dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)
Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena
dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část
šatních skříněk apod.)
Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce tříd.
Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven
rouškou a jednorázovými rukavicemi.
Pedagogický zaměstnanec použije jednorázové rukavice při manipulaci s rouškou nebo
jiné dopomoci dítěti.
Pracovníci MŠ mají ochranné pomůcky a prostředky během následujících aktivit: převzetí
dětí, výdej stravy a kontakt s rodiči.
Dětem a rodičům je k dispozici dezinfekce.
Výdej stravy je zajištěn osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška,
ochranné rukavice).

V Českých Budějovicích 7. května 2020
Veberová Jana - vedoucí učitelka MŠ

…………………………………….
Podpis zákonného zástupce

