PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL v období
do konce školního roku 2019/2020
Tento dokument byl zpracován na základě metodické příručky MŠMT (celé znění naleznete zde:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) a má sloužit rodičům jako
informační materiál v souvislosti s otevřením MŠ.

PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY


Při cestě do školy a ze školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními.


Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, šátek, apod.)



Neshlukovat sepřed školou s ostatními, dodržovat bezpečnou vzdálenost (mimo členů
jedné domácnosti)

PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY


U vstupu do vnitřních prostor školy si doprovod i děti desinfikují ruce.



Po převlečení a přezutí si děti důkladně umyjí ruce vodou a mýdlem a ve třídě vydesinfikují.

V PROSTORÁCH ŠKOLY


Doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy se zakrytými ústy a nosem. Ve školních
prostorách se zdržuje pouze nezbytně nutnou dobu (předání dítěte, vyzvedávání dítěte).



Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.



Děti a pedagogičtí pracovníci se snaží co největší část dne pobývat venku, a to v areálu MŠ
(zahrada, nádvoří). V těchto prostorách se pravidelně střídají utvořené skupiny dětí a je zajištěno,
aby se vzájemně nepotkávaly.



Úklid a desinfekce vnitřních prostor (třída, chodby, toalety apod.) probíhá nejméně jedenkrát
denně. Je kladen důraz na čištění a desinfekce povrchů či předmětů, jež se dotýká velké množství
osob (kliky, spínače osvětlení, stoly apod.) – probíhá několikrát denně.



Personál zajišťující úklid a desinfekci prostor školy je seznámen se zvýšenými nároky na
dodržování hygienických pravidel a s tím souvisejícími zvýšenými nároky na úklid.



Před znovuotevřením školy budou veškeré prostory školy důkladně uklizeny a vydesinfikovány.



Třídy a ostatní prostory školy jsou během dne pravidelně větrány.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ


V rámci školního stravování je kladen zvýšený důraz na hygienu – jak při přípravě, tak i při výdeji
jídel.



Pokrmy včetně příborů vydává personál. Před zahájením stravování je dbáno na důkladné umytí
rukou dětí i zaměstnanců.

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19


Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu a chuti, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT!

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY


Zákonní zástupci by měli být seznámeni s vymezením rizikových skupin (viz. Čestné prohlášení) a
zvážit účast dítěte v mateřské škole.

