DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY SLATIŇANY, OKRES CHRUDIM
OD 1. 9. 2020
Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy (dále MŠ) po dobu trvání
potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
Tento dokument 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.
Obsah dokumentu vychází z doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Provoz
 Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6.00 do 16.30 hod
 Zákonní zástupci musí přivést své dítě do 7.45 hod. poté se škola uzamyká, a to z důvodu zajištění
provozu, desinfekce společných prostor před odchodem dětí na přesnídávku, jejichž harmonogram je
pozměněn v souvislosti s epidemiologickými opatřeními a doporučeními Ministerstva zdravotnictví
(MZČR) a Krajské hygienické stanice (KHS).
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu
(zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Nošení roušek v prostorách MŠ je vyžadováno v případě nařízení MZČR či KHS.
 Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě 2ks roušek (nebo alternativ), pro případ vzniku
podezření na možné příznaky COVID-19 u dítěte nebo jiných účastníků vzdělávání. Na použité
roušky dodá zákonný zástupce box nebo igelitový obal. Použité roušky denně odnáší domů a
sterilizací připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo areál MŠ). Je nepřípustné odkládat
použité roušky do odpadu v MŠ!
 Děti budou rozděleny do skupin (dle tříd), přičemž skupiny budou co nejvíce eliminovat vzájemný
kontakt mezi sebou. Pro každou skupinu dětí je vyčleněna jedna třída školy a část zahrady. Při
pobytu na zahradě děti pijí z vlastních hrníčků.
 Organizace provozu školy v průběhu školního roku bude upravována v závislosti na aktuální
epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZČR (spojování tříd).
Předávání dětí
 Do školy mohou chodit pouze děti zdravé, nejevící známky onemocnění (zvýšená tělesná
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
V případě projevu těchto příznaků nebude dítě vpuštěno do třídy, v případě zjištění v průběhu
dne bude ihned telefonicky kontaktován zákonný zástupce a vyzván k neprodlenému
vyzvednutí dítěte ze školy. Zákonný zástupce by měl zdravotní stav dítěte konzultovat s jeho
ošetřujícím lékařem.
 V případě, že se u dítěte objevila alergická rýma či respirační potíže nesouvisející s Covid-19,
je povinností zákonného zástupce doložit zprávu od ošetřujícího dětského lékaře – viz. závazná
doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě ve třídě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.
 Vyzvedávání dětí po obědě je nutno dodržovat s ohledem na rozpis obědů, viz. tabulka Stravování.
 Vyzvedávání dětí po odpolední svačině probíhá za špatného počasí na třídě, v případě pobytu na
zahradě je vstup dospělé osobě do školy umožněn po dohodě s učitelkou, a to z důvodu
probíhajícího desinfikování prostor školy.

Stravování
 Školní stravování probíhá v běžné podobě.
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 Dopolední přesnídávka je dětem podávána na talířkách, které jsou připraveny na stole ještě před
příchodem dětí do jídelny; při obědu učitelka dětem jednotlivě podává příbor a pití, polévka je již
nalitá na stolech, druhé jídlo si děti vyzvedávají u výdejního okénka za dodržení bezpečné
vzdálenosti; odpolední svačinu dětem servírují na talířky učitelky. Manipulace s potravinami a
nádobím vždy za použití ochranných rukavic.
 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 Ochranné rukavice jsou povinny nosit všechny osoby, které roznáší a vydávají jídlo.
 Rozpis stravování:
Čas pro
Postupné
Svačina
Třída
Přesnídávka
Oběd
vyzvedávání dětí
vstávání
na třídách
po obědě
Pohádková 8.00 - 8.20 na třídě 11.00 - 11.30 na třídě 11.30 - 12.00
do 14.15
13.30 - 14.30
Písničková
8.00 - 8.20
11.00 - 11.30
do 14.15
13.30 - 14.30
11.30 - 12.00
Sluníčková
8.20 - 8.40
11.30 - 11.55
do 14.15
13.30 - 14.30
11.55 - 12.20
Kytičková
8.40 - 9.00
11.55 - 12.20
do 14.30
14.00 - 14.50
12.20 - 12.45
Motýlková
9.00 - 9.20
12.20 - 12.45
do 14.30
14.00 - 14.50
12.45 - 13.00

Výchova a vzdělávání
Mateřská škola dětem poskytuje péči:
 Dohled
 Stravování
 Vhodné výchovně vzdělávací činnosti, které odpovídají věku dětí a jejich potřebám. Aktivity budou
organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 V průběhu školního roku bude zvažována nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro
naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího
počtu lidí (např. podzimní slavnost, čarodějnice). Veškeré aktivity budou uskutečňovány v závislosti
na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZČR.
 Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím
procesem (naplňováním ŠVP - Angličtinka pro děti), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován
kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s dětmi školy a zaměstnanci školy. Po
aktivitách je nutné zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci užívaných prostor.
 Distanční vzdělávání bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za
předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo
chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy (v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZČR nebo z důvodu
nařízení karantény). Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s
ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání. Veškeré materiály pro distanční vzdělávání
budou zveřejněny na webových stránkách školy. Pro děti, které nebudou mít podmínky pro
distanční vzdělávání, budou materiály na žádost rodičů vytištěny. Ostatní děti, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 V případě přerušení provozu z důvodu uzavření MŠ pro výskyt Covid-19, bude úplata za
předškolní vzdělávání poměrně snížena podle délky přerušení provozu, je-li délka přerušení
provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že budeme poskytovat vzdělávání distančním
způsobem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
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.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a jeho
zákonný zástupce bude vyzván k jeho okamžitému vyzvednutí. O podezření se informuje spádová
hygienická stanice. Ostatní děti se umístí do jiné místnosti nebo změní výuku na pobyt venku s povinným
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. V případě potřeby se k měření
teploty použije bezkontaktní teploměr.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel
chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Úklid a desinfekce prostor
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem. Každý dospělý po vstupu do školy musí použít desinfekci na ruce
umístěnou u vstupních dveří školy.
 U vstupu do budovy školy, v každé třídě/jídelně/hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k
dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými
ručníky pro bezpečné osušení rukou. Děti pro osušení rukou používají vlastní ručníky.
 Ručníky a pyžama si děti odnáší každý pátek domů na vyprání.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně dvakrát denně.
 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí,
při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 Větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí,
je prováděno nejméně jednou denně. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím
dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký
počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, učební pomůcky,
podlahy, stoly, židličky, vodovodní baterie). Po celou dobu platnosti epidemiologických
opatření je zakázán suchý úklid.
o Dezinfekce společných prostor vždy po ukončení vyzvedávání dětí dospělými
osobami, tj. od 7.45hod., od 13.00hod., od 15.15hod.
o Dezinfekce tříd a umýváren min. 2x denně (po odchodu tříd na zahradu).
o Dezinfekce jídelních stolů vždy po odchodu třídy z jídelny.
 Odpadkové koše jsou vyprazdňovány minimálně jednou denně za použití vyjímatelných
jednorázových pytlů.
 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky s virucidním účinkem Na etiketě je
uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo
DVV/RKI).
 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě
dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění
a dezinfekce povrchů a předmětů.

Další ustanovení
Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení
Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.
Platnost pravidel od 1. 9. 2020 do odvolání.
Ve Slatiňanech dne 24. 8. 2020

Mgr. Eva Tomišková
Ředitelka MŠ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…..........................................................................................................................................................................
datum narození:.................................................................................................................................................
trvale bytem:…...................................................................................................................................................

1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil
tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Ve Slatiňanech

Dne ...................................
…………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce nezletilého
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).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů
naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

