Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu MŠ Dolní Podluží
POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020
1. Základní ustanovení
Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.
Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.
2. Výklad pojmů
Rouška – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
Bezpečná vzdálenost - vzdálenost osob 2 m
Doprovázející osoba – zákonný zástupce, zmocněná osoba
3. Organizace provozu
Provozní doba mateřské školy je stanovena od 6.15 do 15.30 hod.
Po příchodu dětí do MŠ dochází k povinné dezinfekci šaten.
Odchod dětí z mateřské školy: od 14.30 do 15.30 hod.
•

děti budou předány ve třídě nebo na školní zahradě (dle aktuálního počasí)

Není vhodné, aby se doprovázející osoba pohybovala po budově v čase oběda a svačin.
V případě potřeby (např. návštěva lékaře) lze domluvit s učitelkou jiný čas příchodu či odchodu dětí
z mateřské školy.

Do mateřské školy mohou vstoupit děti (doprovázející osoby) nevykazující 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).
V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte
do mateřské školy.
4. Předávání a vyzvedávání dětí
Učitelé přebírají /předávají děti ve třídě nebo v případně příznivého počasí na školní zahradě.
Přebírání /předávání proběhne bez kontaktu dítěte s učitelem - podávání ruky apod.
5. Protiepidemiologická opatření
Děti v mateřské škole roušku nenosí. Přesto je nezbytné, aby měly k dispozici v sáčku čistou roušku
pro případ nutného použití během dne. Roušku zajistí zákonný zástupce.
Dětem může být během dne měřena teplota.
Pedagogové při vzdělávací činnosti roušky nepoužívají. Při přebírání/předávání dětí, při kontaktu s cizí
osobou dodržují bezpečnou vzdálenost, případně použijí roušku nebo štít.
Na vstupní chodbě do mateřské školy je umístěn dávkovač s dezinfekcí rukou. Doprovázející
a vstupující osoba, je povinna před vstupem provést dezinfekci rukou.
S nástupem většího počtu dětí do předškolních zařízení dochází každoročně na podzim a v zimě
ke zvýšené incidenci respiračních nákaz s podobnou symptomatologií jako v případě nového
koronaviru SARS-CoV-2. Z hlediska ochrany a prevence šíření sezónních viróz, žádáme doprovázející
osoby používat v budovách mateřské školy ochranu nosu a úst (roušku). Při vstupu do třídy je zakrytí
úst a nosu povinné.
Doprovázející osoba dítěte je povinna dodržovat v areálu mateřské školy bezpečnou vzdálenost
od ostatních osob. Tato povinnost neplatí mezi osobami společné domácnosti.
Doporučujeme, aby do areálu mateřské školy s dítětem vstupovala pouze jedna doprovázející osoba.
Doprovázející osoba po předání i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál mateřské školy.

6. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID -19
Pokud dítě během pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěn do samostatné místnosti („izolační místnost“). Škola bude ihned kontaktovat zákonné zástupce
dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte ze školy.
Zákonný zástupce je povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu.
Pokud dojde ze strany mateřské školy k podezření, že dítě opakovaně vykazuje známky onemocnění,
vyžádá si mateřská škola potvrzení pediatra o zdravotním stavu dítěte.
Aktuální informace související s COVID – 19, které se týkají naší mateřské školy, budou uveřejněny na
nástěnce v šatně.
V případě uzavření (karanténa) nebo omezení provozu mateřské školy bude zákonným zástupcům
odeslán hromadný email nebo SMS.

V Dolním Podluží 1. 9. 2020

Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy

