Ochrana zdraví a provoz mateřské
školy v období
od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020
Úvod
Tento dokument se vztahuje na provoz MŠ Alšovy sady v období do 31. 8. 2020.
MŠ Alšovy sady bude otevřena v omezeném režimu, v provozu bude pouze budova A, dvě
třídy a jedna kuchyně. Otevřeny budou třídy Motýlci, do které se spojí přihlášené děti ze
tříd Motýlků a Želviček a třída Želvičky, do které se spojí přihlášené děti ze tříd Štěňata a
Koťata.
Prosíme zvažte, zda dítě nutně potřebuje navštěvovat MŠ. Provoz je určen především
pro rodiče, kteří již nemají jinou možnost zajištění dítěte, např. již dále nemohou pracovat
na tzv. „home office“, nečerpají rodičovskou dovolenou apod. Ti rodiče, jejichž dítě zůstane
doma, je osvobozeno od platby školného, pokud dítě přijde do MŠ na jediný den, platí školné
na celý měsíc. Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců v rizikové skupině vás opravdu
prosíme o pečlivé zvážení účasti dítěte v MŠ. Děti, které samy do této skupiny spadají či žijí
ve společné domácnosti s osobou v rizikové skupině navštěvují MŠ na zodpovědnost
zákonného zástupce, MŠ nepřebírá žádnou zodpovědnost v případě nákazy nemocí
COVID-19. Je třeba upozornit děti, že zaměstnanci, včetně pedagogických pracovníků, budou
používat ochranné pomůcky jako štíty, roušky a rukavice, vše dle potřeby, v ochranných
pomůckách pracují zaměstnanci kuchyně během vydávání jídel.
V tomto období není povinná školní docházka u předškoláků, děti, které si rodiče
nechají doma, jsou automaticky omluveny, je potřeba pouze vyplnit odhlášku („Dočasné
odhlášení“) dítěte. Činnost MŠ se omezuje pouze na venkovní aktivity a výchovnou činnost,
vzdělávací činnost zůstává v distanční podobě.
Dítě bude přijato po zaslání „Čestného prohlášení“, které je nutno zaslat vyplněné
a naskenované na adresu: rajbrova@msalsovysady.cz do 20. 5. 2020, toto prohlášení
funguje jako přihláška do MŠ v době omezeného provozu do 30. 6. 2020. Zároveň prosíme
o zaslání dočasné odhlášky („Dočasné odhlášení“) na tutéž adresu do 20. 5. 2020. Tato
odhláška slouží k automatické omluvě dítěte a zproštění školného.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování,
stanovená krizovými opatřeními.
•
•
•

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(rodič a dítě jdou spolu, rozestupy dodržují od ostatních rodičů a dětí).
Je zakázáno shlukování osob v areálu MŠ.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
V případě jakéhokoliv počasí vyjma deště:
•

•

•
•
•
•
•

•

Dítě bude přicházet do MŠ pouze vchodem z ulice K Novému dvoru (Štěňata), ostatní
vchody budou uzavřené. Zde je třeba dodržovat rozestupy 2 metry dle značek, rodiče
si dezinfikují ruce.
Děti budou celý den VENKU!!! Je třeba tomu přizpůsobit oblečení. Protože šatny MŠ
jsou mimo provoz, dítě přivedete s podepsaným!!! baťůžkem, ve kterém bude
rezervní oblečení, oblečení do budovy a podepsaná!!! láhev s pitím, ideálně láhev s
ventilem. Pití budeme dle potřeb doplňovat, z hygienických důvodů nelze používat
pítka. Dále bude v batůžku popsaný („čistá rouška“) uzavíratelný sáček s rezervní
čistou rouškou!!!
Dítěti bude při převzetí změřena teplota, dítě se zvýšenou teplotou a projevy rýmy,
kašle či jiného příznaku infekce dýchacích cest nebude do MŠ přijato.
Po změření teploty rodič dítěti sundá roušku a uloží do uzavíratelného igelitového
sáčku a vloží do baťůžku.
Rodič co nejrychleji (do 5 min) opouští prostory MŠ.
Dítě bude mít každý den čisté, vyprané oblečení, ideálně v dezinfekci nebo na
nejvyšší možnou teplotu, a to včetně svršků-tepláky, trička, mikiny!
Do MŠ nebude přijato dítě, které do 20. 5. 2020 neodešle „Čestné prohlášení“. Pokud
dítě, které nastoupilo, bude z jakéhokoliv důvodu chybět, při opětovném nástupu
vyplňuje a odevzdává „Čestné prohlášení“ znovu.
Dítě je nutné přivést nejpozději do 8:30hod, pak bude branka uzamčena a nikdo se
do MŠ nedostane!!!

V případě deště:
•

•
•

V případě deště přivádí doprovod dítě do budovy A, je nutné opět dodržovat
rozestupy 2 metry dle značek, před vstupem do předchodby si vzít čisté jednorázové
návleky. Vejít může doprovod pouze do předchodby, kde dítě přezuje, převlékne,
boty uloží do botníku (děti z budovy B do botníku pod oknem), oblečení na ven do
baťůžku, uloží roušku do uzavíratelného sáčku a dá do batohu. Po změření teploty
dítě převezme učitelka. Do šaten je vstup zakázán. V předchodbě smí být najednou
maximálně 3 dospělí-doprovod dítěte. Při odchodu vyhodí doprovod použité návleky
do příslušné nádoby.
Dítě bude mít každý den čisté, vyprané oblečení, ideálně v dezinfekci nebo na
nejvyšší možnou teplotu, a to včetně svršků-tepláky, tričko, mikinu!
Dítě je opět nutné přivést nejpozději do 8:30 hod, pak již bude budova uzamčena.

V prostorách mateřské školy
•
•

Veškeré aktivity budou organizovány tak, aby děti trávily maximum času venku, pro
pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, který děti nesmí opustit.
Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a zásadně po
nezbytně nutnou dobu.

Vyzvedávání dětí a odpočinek
Vyzvedávání dětí po obědě:
•
•
•
•

Děti budou předávány na hřišti před budovou A.
1. skupina (Motýlci + Želvičky) od 12:05-12:35 hod!!! Pozor změna časů, které je
nutno striktně dodržet! Skupiny se nesmí promíchat.
2. skupina (Štěňata + Koťata) od 12:40-13:10 hod!!!
V případě deště zvonit, dítě bude předáno v předchodbě, v opačném postupu než
ráno, platí stejná pravidla-rozestupy, max tři dospělí-doprovod v předchodbě musí
mít roušku a návleky, pobyt omezit na dobu nezbytně nutnou, dítě odcházející z MŠ
má roušku.

Vyzvedávání odpoledne:
•
•
•

Na zahradě školy, nutné dodržovat rozestupy, opouštět areál MŠ v co nejkratším
čase.
Při vyzvedávání dětí má doprovod roušku a dítěti ji nasazuje ještě před odchodem
z areálu MŠ.
V případě deště zvonit v budově A, dítě bude předáno v předchodbě, v opačném
postupu než ráno, platí stejná pravidla-rozestupy, max tři dospělí-doprovod
v předchodbě, návleky, pobyt omezit na dobu nezbytně nutnou, doprovod i dítě
odcházející z MŠ mají roušku.

Odpočinek:
•

•

Odpočívají pouze menší děti, 1. skupina, děti si první den přinesou v baťůžku
pyžamo, které zůstane v MŠ po dobu jednoho týdne, v pátek dostane dítě pyžamo
zpět na vyprání v baťůžku.
Starší děti budou mít po obědě 30 min klidový režim venku, čtení pohádky, následně
volná hra na zahradě školy, v případě deště v jídelně, po odpočinku ale řízená hra
v klidovém režimu.

Stravování:
• Pitný režim venku-děti musí mít podepsanou láhev s ventilem v baťůžku, doplňovat
budeme vodu, čaj, šťávu.

• Svačiny a obědy ve standardní podobě, svačina bude podávána venku. Obědy po
skupinách ve školní jídelně, děti si sami nesmí připravovat a nosit jídlo tak, jak jsou
zejména větší děti zvyklé v rámci nacvičování sebeobsluhy.

• Svačiny domů (dětem odcházejícím po obědě) budou zabalené vloženy do baťůžku.
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, čichu či jiný
příznak infekce dýchacích cest-rýma) NESMÍ vstoupit do školy!!!

•

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, infekce dýchacích cest,
bude umístěno do samostatné místnosti a neprodleně budou informováni rodiče
dítěte. Ti jsou povinni okamžitě dítě vyzvednout. O podezření se informuje spádová
hygienická stanice. V tomto případě mají ostatní děti povinnost nosit roušku až do
doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte!

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk na 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 (vysoký krevní tlak)
4. Porucha imunitního systému, např:
a) při imunosupresivní léčbě
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater
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 MŠ s tímto vědomím. Takové dítě nastupuje do
MŠ na zodpovědnost zákonných zástupců, MŠ nepřebírá žádnou zodpovědnost za
případnou nákazu nemocí COVID-19.
Při porušení kteréhokoliv bodu uvedených výše nebude dítě do MŠ nadále přijímáno.

Děkujeme za ohleduplnost a pochopení. Zdraví je nyní to nejdůležitější a je třeba
zaměstnance, ostatní rodiče a děti maximálně chránit.

