Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy v období mimořádných hygienických opatření
do konce školního roku 2019/2020
v souladu s metodikou vydanou MŠMT ze dne 30. 04. 2020 a ze dne 25. 05. 2020

COVID – INFORMACE PRO RODIČE K PODMÍNKÁM PROVOZU MŠ
Vážení rodiče,
jak jste byli informováni, naše mateřská škola bude znovu otevřena 08. června 2020.
Pro zajištění bezpečného provozu, je nutné dodržovat nařízení a doporučení MŠMT, hygieniků a pokyny
zaměstnanců mateřské školy (MŠ). Proto Vám předkládáme k seznámení tyto informace k provozu v naší
MŠ.
Na webových stránkách školy máte k dispozici dokumenty –
metodiky MŠMT vydané k provozu MŠ ze dne 30. 04. 2020, metodiku pro ZŠ ze 30. 04. 2020, kde bylo doporučení o
uzavření speciálních škol do 30. 06. 2020 a metodiku vydanou MŠMT ze dne 25. 05. 2020 o školách speciálních.

Žádáme Vás, abyste v době mimořádných opatření zvážili účast Vašeho dítěte na vzdělávání v MŠ
(zejména rodiče na MD), délku jeho pobytu dle svých možností omezili na nezbytně nutnou dobu
a v případě možností vyzvedávali dítě po obědě.
Děti s povinnou předškolní docházkou mají stejný režim jako v ZŠ – docházka tedy není v tomto stavu
povinná, je jen na uvážení rodičů a není potřeba neúčast dětí omlouvat.

Dítě může do školky nastoupit pouze při splnění následujících podmínek:
1. Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory
 tzn. dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají
rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví.
Do rizikové skupiny patří děti, které osobně naplňují alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů
naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti – viz Čestné prohlášení.
Rodiče musí zvážit před rozhodnutím o účasti dítěte v MŠ rizikové faktory uvedené v čestném prohlášení.
 bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato
 formulář čestného prohlášení je k dispozici ke stažení na webových stránkách MŠ.
Je tedy možnost si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit.
Zároveň je nutné podepsat před nástupem toto opatření k mimořádným podmínkám provozu MŠ.
V případě potřeby budou tiskopisy k dispozici v MŠ, avšak vzhledem k podmínkám ráno při přijímání dětí
doporučujeme kontaktovat pro vytištění formulářů předem na č. 472 744 482 nebo e-mailem
smsstefanikova@volny.cz

2. Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce
dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty.
 Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

Epidemiologická opatření
Cesta do MŠ a z MŠ
 Pro doprovod i dítě je na cestě do školky, před budovou a mimo prostory MŠ povinné zakrytí úst a nosu
ochrannými prostředky (rouška) – dle platných nařízení.
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.
u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). Ostatní dodržují odstupy 2 metry.
Příchod a odchod do a z MŠ
 je nutno minimalizovat shromažďování osob před školou;
MŠ je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou, též i po ukončení docházky dítěte.
Doprovázející osoby plně respektují požadavky zaměstnanců MŠ.
 Doporučujeme, aby dítě do MŠ přiváděla/odváděla pouze jedna dospělá osoba a osoby se nestřídaly.
MŠ velmi důrazně žádá rodiče, aby osoba, která dítě přivádí a odvádí, nebyla osobou v rizikové skupině.
V prostorách MŠ
 Doprovázející osoba se v prostorách šatny dětí pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou
dobu (zejména při předání, vyzvednutí dítěte, doprovod prostory MŠ vždy ihned opustí.)
 Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po 1 rodině, ostatní počkají venku, s
odstupy nejméně 2 metry.
 K největšímu nashromáždění osob docházelo v prostorách šaten vždy krátce před 8. hodinou ranní.
Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, abychom společně takovému
shromažďování předcházeli.
 Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovod vydezinfikují ruce dezinfekcí umístěnou v šatně dětí.
 Při příchodu do MŠ bude každému dítěti ráno změřena teplota bezdotykovým teploměrem.
Při teplotě 37° a výše, při kašli a jiných příznacích akutní infekce dýchacích cest nebude dítě do MŠ přijato.
 Po předání dítěte v šatně učitelce si dítě v umývárně důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a
mýdlem. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka.
 Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být
rouška požadována.
 Roušku, se kterou dítě do školky přišlo, si rodič odnese domů.
Současně rodič zajistí, aby dítě mělo v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte 2 čisté roušky
(pro případnou potřebu nebo pro případ podezření na možnou nákazu).
 Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání vydaných epidemiologických opatření je zakázáno
vnášet osobní hračky, ani na odpočinek či spaní
a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.
Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého
náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (školní sáček, igelitový pytlík, igelitová taška apod.).

 Aktivity dětí budou organizovány tak, že, bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku
v areálu MŠ, na zahradě, proto žádáme rodiče o dostatečné množství náhradního oblečení, vhodnou obuv a
pokrývku hlavy (klobouček, kšiltovku). Dle podmínek se skupiny dětí intervalově střídají, nebo je určen
prostor pro jednotlivé skupiny.
 Při vyzvedávání dětí ze zahrady se rodiče v prostoru zahrady nezdržují.
Hygienická specifika
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do
školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a
kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivity na pobyt venku s povinným
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
V případě podezření na nákazu jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni
bezkontaktně měřit dítěti teplotu.
 Pokud by se objevily příznaky v průběhu výkonu práce u zaměstnance mateřské školy, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné
místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní
stav indisponovaného zaměstnance školy.
 Povinnosti rodičů je nahlásit, pokud se u někoho v rodině či v blízkosti objeví nákaza COVID – 19.
Provozní informace
Předškolní zařízení zajišťuje
- každodenní úklid a provádí pravidelnou dezinfekci (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)
- prostředky pro dezinfekci rukou při vstupu do objektu, ve třídách, v umývárnách a na toaletách
- pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Manipulace s použitým ložním prádlem bude probíhat pouze v
roušce a rukavicích.
Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů
ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních bloků apod.)
Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou
otřeny hračky a předměty sloužící dětem.
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla,
likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.
Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a
jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné
dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž
bude brán ohled na počasí apod.

 Prosíme rodiče o nahlášení docházky dítěte na email: smsstefanikova@volny.cz nebo na č. tel.
472 744 482 s uvedením konkrétního data nástupu, zároveň prosíme i zpětnou informaci, že si ponecháte
dítě doma.

V Ústí nad Labem 01. 06. 2020
Bc. Vlad. Kaiserová, ředitelka školy
zpracovala pokyny v souladu s Metodickými pokyny MŠMT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzuji, že jsem všem pokynům rozuměl(a) a budu se jimi řídit.
Dále potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

Dne: ………………………………….

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………….

