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Příloha č.1/2020 ke školnímu řádu
Provozní a organizační podmínky Mateřské školy Ondřejov s účinností od 25.5.2020

Příchod k MŠ a pohyb před MŠ
•

Před budovou MŠ se nelze shromažďovat. Platí dodržování bezpečné vzdálenosti osob
v souladu s krizovými opatřeními (netýká se členů rodiny).

•

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
(děti od 2-7 let nemusí).1

•

Minimalizovat shromažďování osob před školou.

•

Pověřená zaměstnankyně MŠ bude u vchodu vyzvedávat děti.

•

Kouření zaměstnanců bude probíhat ve chvílích volna ve vyhrazeném prostoru mimo
areál MŠ (po jedné osobě, po vyjití z prostoru si musí zaměstnanec neprodleně nasadit
roušku). 2

V prostorách mateřské školy
•

Zaměstnanci 1. den podepíší Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění a srozumění se s rizikovými faktory osob stanovenými MZ.

•

Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit
venku v areálu MŠ. Možné je využít blízký les, kde je pro děti bezpečné prostředí
uprostřed přírody.

•

Podmínky přesunu do lesa: nemluvit s náhodným kolemjdoucím, dodržovat bezpečnou
vzdálenost od případných dalších osob, učitelky budou mít po cestě do lesa roušku,
v lese je možné roušku sundat.

•

Děti a pedagogičtí i provozní pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy
nosit nemusí.
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Po dobu nařízení vlády
Po dobu nařízení vlády
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•

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné používat. Jsou nutné při dopomoci s osobní
hygienou dětí, při přípravě a manipulaci s jídlem, likvidací odpadů.

•

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

•

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

Organizace při předávání a přijímání dětí
•

Rodiče vyplní čestné prohlášení, které dostanou od učitelek první den při nástupu do
MŠ. (bez potvrzeného ČP nesmí pedagogický pracovník dítě do MŠ přijmout)

•

Paní učitelky změří dětem před vstupem do třídy teplotu bezdotykovým teploměrem.

•

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
nemoci) nesmí do školy vstoupit.

•

Roušku budou mít děti uloženu v šatně v mikrotenovém sáčku, bude určena k použití
v případě podezření infekčního onemocnění u nějaké z osob nacházejících se v MŠ.

•

Do MŠ dítě nesmí nosit hračky, jiné předměty či plyšáky!

•

Pedagogický pracovník má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky nemoci.

•

Nepřítomnost dětí se omlouvá přes Aplikaci Naše MŠ.

•

Přijímání a vydávání dětí bude prováděno též před budovou MŠ, případně na
zahradě.3

•

Případný vstup rodiče do budovy bude pouze s rouškou.

•

Do mateřské školy je možné přijmout dítě pouze zcela zdravé, bez známek
jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Pokud se
u dítěte projeví během dne v MŠ některý z příznaků, je zákonný zástupce neprodleně
telefonicky kontaktován a je povinen dítě neprodleně vyzvednout. U dětí, které trpí
alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítěte v péči alergologa a
v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

3

Do doby odvolání.
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Ve třídě
•

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20-30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.

•

V každé třídě je nezbytné větrat (minimálně 5 minut každou hodinu)

Při podezření na možné příznaky COVID – 19
•

Okamžité nasazení roušky či ochranného štítu všech zaměstnanců a dětí.

•

Pracovníci MŠ okamžitě zkontaktují rodiče.

•

V případě podezření na možnou nákazu zaměstnance bude zajištěn záskok a
zaměstnanec urychleně opustí budovu.

Školní stravování
•

Stravování bude zajištěno podle platných pravidel formou dovážky z vývařovny podle
předchozího provozu MŠ s maximálním dodržováním hygienických návyků.

•

Děti si nebudou brát jídlo ani příbor sami.

•

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce (dohlíží pedagogický pracovník,
případně provozní pracovník).

Úklid v prostorách MŠ
•

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

•

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní
hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

•

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 minut).

•

Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě
průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
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•

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.

•

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

•

Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

•

Ředění dezinfekčních prostředků bude probíhat podle návodu na dezinfekčních
prostředcích.

V Ondřejově dne: 13.5.2020

Romana Brilová, ředitelka
Mateřská škola Ondřejov
Digitálně podepsal
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