MATEŘSKÁ ŠKOLA VŘESOVICE
příspěvková organizace, IČO: 70989737
Vřesovice 250, 696 48 Ježov, telefon: 774 998 648

PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO OTEVŘENÍ
MŠ VŘESOVICE OD 10. 5. 2021
V rámci preventivních a proti-epidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví k momentální
situaci a doporučeních MŠMT, se bude naše mateřská škola řídit těmito podmínkami a nařízeními.

Do mateřské školy nastoupí od pondělí 10. 5. 2021:
• všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Příchody a odchody z MŠ:
•
•

•
•

•

Příchod dětí do školky bude od 6,30 do 8,30 hod. a odchod ze školky do 16,00 hod. Od
8,30 hod. ráno a od 16,00 hod. bude probíhat dezinfekce prostor MŠ.
Do šatny MŠ může vstoupit pouze při příchodu a vyzvedávání dítěte 1 doprovázející
dospělá osoba. Dospělí při vstupu do budovy musí mít vždy ochranu úst a nosu v podobě
respirátoru předepsané šarže a dodržovat potřebné rozestupy. V prostorách šatny se rodiče
můžou zdržet jen po nezbytně nutnou dobu.
Počet osob v šatně bude řídit pedagogický pracovník. Do šatny budou zároveň vpuštěni
maximálně 3 rodiče s dětmi, ostatní budou muset čekat před školkou a dodržovat 2m
rozestupy.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
O průběhu prezenčního vzdělávání budou rodiče informováni u vstupních dveří MŠ.

V prostorách MŠ:
•
•
•
•
•

U vstupu do budovy školy - v šatně, je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou v nádobě s
dávkovačem.
Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do MŠ si musí děti důkladně (20-30 sekund)
umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá
zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka.
Děti roušky v MŠ nosit nemusí.
Zaměstnanci školy jsou povinni nosit ochranné prostředky nosu a úst.
Bude i nadále zvýšen dohled na osobní hygienu dětí.

Stravování:
Stravování bude probíhat v běžné podobě v MŠ s dodržováním zvýšených hygienických pravidel:
•
•
•
•
•
•

Před zahájením stravování si každé dítě umyje a vydezinfikuje ruce.
Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Jídlo bude připravovat i vydávat kuchařka za pomoci zaměstnanců MŠ, všichni budou mít
nasazené ochranné prostředky dýchacích cesta a rukavice.
Nádobí bude umýváno při dostatečně vysokých teplotách min. 60 °C, oplach vodou o
teplotě min. 85 °C.
Vyzvedávat obědy nemohou zákonní zástupci ani třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo
karanténě.
Do prostor školní výdejny nesmí vstupovat nemocná osoba.

Hygienická specifika:
•
•

•

•
•
•
•
•

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat zdravotní stav dítěte, ale je vhodné ho sledovat
při příchodu do školky a během prezenční výuky. Před vstupem dítěte do prostorů MŠ
pedagog se zákonným zástupcem projde seznam příznaků covid-19 u dítěte:
- zvýšená teplota
- suchý kašel
- dušnost
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztráta chuti a čichu
- bolest v krku
- bolest svalů a kloubů
- rýma/ucpaný nos
- bolest hlavy
Pokud zákonný zástupce na některou z otázek odpoví kladně nebo dítě vykazuje dané
příznaky nebude mu umožněna prezenční výuka a dítě musí opustit budovu školy.
Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti - izolace, neprodleně mu poskytnout roušku a současně informovat
zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Škola informuje zákonného
zástupce a ten telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy
jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti
teplotu.
Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
V případě konkrétních mimořádných situacích spojených s onemocněním covid-19 je
škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechny aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně Mzd.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci (v případě výskytu onemocnění covid-19) a
následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu
vzdělávání děti, zákonné zástupce a zřizovatele.
Distanční vzdělávání poskytuje mateřská škola pouze předškolákům a je povinna
přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání:
•
•

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo Mzd dojde k uzavření školy, ředitelka mateřské
školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem.

Provozní informace:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce 3x denně.
Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce
povrchů ve společných prostorách školky. Úklid provádí p. M. Jandásková (vyvětrá,
vydezinfikuje a umyje vestibul, madla, kliky, vnější část šatních skříněk, hygienické zařízení
apod.).
Po obědě a odchodu dětí je proveden úklid třídy, koupelny, hygienického zařízení, šatny a
vestibulu, tento úklid a úklid po ukončení provozu provádí p. H. Marčáková.
Po ukončení provozu MŠ bude provedena kompletní dezinfekce prostředí herny a třídy, jsou
otřeny hračky a předměty sloužící dětem. Úklid se provádí na mokro, koberce se vysávají.
Při úklidu se používá desinfekční přípravek Anticovid + čistící a desinfekční
prostředky od firmy VIAMERA. Veškeré prostředky kontroluje a doplňuje p. H.
Marčáková. Škola je vybavena čistícími a dezinfekčními prostředky tak, aby nedošlo k
výpadku po spotřebování zásob.
Zaměstnanci MŠ jsou proškoleni ohledně šíření koronaviru a o hygienických zásadách.
MŠ zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách i při vstupu do objektu, budou
používány jednorázové papírové ručníky a mycí prostředky pro děti v dávkovači.
Mateřská škola disponuje i přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro případ zapomenutí
nebo znehodnocení roušky dítěte či zaměstnance školy
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem. Větrání se provádí opakovaně,
krátkodobě a intenzivně, přičemž bude brán ohled na počasí apod.
Předškolní zařízení zajistí 1x za 14 dní pravidelné praní (při teplotě nad 60 °C), žehlení
ložního prádla a výměnu pyžama u dětí. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se
použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Ložní prádlo je
skladováno v igelitovém pytli ve vyčleněném prostoru. Nelze společně skladovat čisté a
použité prádlo.

Ve Vřesovicích dne 5. 5. 2021
Bc. Ladislava Chaloupková
ředitelka MŠ Vřesovice

