INFORMACE K ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
PROVOZ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY TOCHOVICE – školní rok 2020/2021

OBECNÉ INFORMACE


Mateřská škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v úterý 1. září 2020



Od dětí se před prvním příchodem do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti



Děti spolu se zákonným zástupcem vstupují do budovy MŠ určeným vchodem, ihned po vstupu
do budovy si desinfikují ruce u vyznačeného místa k tomu určenému



Děti si po převléknutí a přezutí důkladně umyjí ruce mýdlem, poté vstupují do třídy



ROUŠKY nejsou pro děti a zaměstnance školy v době provozu povinné, každé dítě má však
alespoň 1 roušku uzavřenou v igelitovém sáčku a uloženou v šatně na poličce



Ostatní osoby vstupující do budovy školy žádáme, aby ROUŠKU POUŽILI



Zákonný zástupce vstupuje spolu s dítětem do budovy MŠ, jeho pobyt uvnitř budovy bude však
omezen, a to na co nejkratší možný čas (převléknutí a přezutí dítěte, předání paní učitelce,
vyzvedávání dítěte) a za předpokladu dodržování předepsaných instrukcí (jednaní pouze ve
vymezených prostorech, povinnost použití roušky, dodržování základních hygienických pravidel)



Omezení pobytu uvnitř budovy MŠ a dodržování předepsaných instrukcí se týká všech cizích osob
přicházejících do budovy MŠ (opraváři apod.)



Zahajovací schůzka pro rodiče se v září konat nebude, důležité informace týkající se chodu MŠ
budou zveřejněny na webových stránkách školy, na informačních panelech v MŠ a zákonným
zástupcům, kteří do kontaktu uvedli e-mailovou adresu, budou informace odeslány elektronicky



Osoby s příznaky infekčního onemocnění NEMOHOU do MŠ VSTUPOVAT



V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
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POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Vzdělávání dětí MŠ Tochovice probíhá od 1. září prezenční formou (tj. za přítomnosti dítěte
v MŠ)



Na děti, jež mají povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které do 31. 8. dovršili 5 let, je
předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné) se vztahuje povinnost docházky do MŠ



Škola bude poskytovat vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem, pokud je v důsledku
krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní
přítomnost v MŠ více než poloviny dětí, kterých se týká předškolní vzdělávání. Ostatní děti,
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání a pokud je to alespoň trochu
možné, zůstávají součástí jedné skupiny



MŠ přizpůsobí distanční vzdělávání podmínkám dětí



NOVĚ se VŠECHNY děti, na které se vztahuje POVINNOST PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, musí
ÚČASTNIT DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, pokud vznikne povinnost přejít na tuto formu vzdělávání.
V ostatních případech nepřítomnosti dítěte nemá MŠ povinnost poskytovat vzdělávání
v distanční formě, nýbrž jej může využít.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA


U vstupu do budovy, v každém oddělení/hygienickém zařízení jsou umístěny prostředky
v nádobách s dávkovačem určeným k desinfekci rukou. Povinností každého příchozího je řádná
desinfekce rukou.



Děti, zaměstnanci a ostatní osoby si důkladně umývají ruce teplou vodou a mýdlem, případně
provádí desinfekci rukou, pravidelně po celou dobu pobytu v MŠ. Škola na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňuje.



Během celého provozu MŠ budou veškeré prostory pravidelně a intenzivně větrány (Zákonní
zástupci zajistí vhodné oblečení dětí – mít k dispozici mikinu, svetr apod.)



Úklid a desinfekce veškerých prostor MŠ probíhá několikrát denně pověřenou osobou dle
zvláštního rozpisu. Rovněž je kladen důraz na omývání a desinfekci povrchů a předmětů, jež
používá více lidí (kliky dveří, spínače, baterie u umyvadel, splachovací tlačítka apod.)

STRAVOVÁNÍ


Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe
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Je kladen důraz na důkladné mytí rukou před jídlem



Děti se stravují u stolečků ve svých třídách za dodržování hygienických opatření (děti si odebírají
pokrm u výdejního okénka, popřípadě mají dané jídlo naservírované přímo na svém místě, každý
dostane do ruky svůj příbor pověřenou osobou – neurčují se děti, které by zajišťovaly přípravu
stolu ke stravování)

PŘÍPADY PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19


Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění (tuto povinnost naplňuje
dle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a
zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ - §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví)



Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (tj.
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest hlavy, bolest v krku apod.), ALE je VHODNÉ těmto
příznakům věnovat ZVÝŠENOU POZORNOST a při jejich zjištění volit postup:
o

Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte
-

dítě není vpuštěno do budovy MŠ/třídy, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný
zástupce

o

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte
v MŠ
-

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné
místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných a zároveň oznámit tuto
skutečnost zákonnému zástupci a vyzvat jej k neodkladnému vyzvednutí dítěte a v co
nejkratším možném čase opustí budovu MŠ

-

Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít osobní ochranné
pomůcky, a to jak u dítěte, tak i u zaměstnance

o Ve všech uvedených případech škola informuje zákonné zástupce o tom, že mají telefonicky
kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
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o Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v co nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem


Dětem, zaměstnancům a dalším osobám může být u vstupu měřena tělesná teplota
bezkontaktním teploměrem. Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do
37°C.



Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, jež jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergií (rýma, kašel), je vstup do MŠ umožněn pouze tehdy, přinese-li
potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost, že netrpí infekčním onemocněním.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY


Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních



Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených
KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání

DALŠÍ SOUVISLOSTI


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 MŠ, ředitel školy stanoví maximální
výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení či přerušení provozu, je-li délka omezení
nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že MŠ poskytuje vzdělávání
distanční formou
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