Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Č.j.207/2020

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OBLÁČEK
VZHLEDEM KE COVID-19
v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne
24.8.2020
1. Provoz mateřské školy


Mateřská škola bude otevřena v běžném provozu od 6.30 do 17.00 hodin.

2. Epidemiologická opatření


Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví. (§7 odst.3 zákona
o ochraně veřejného zdraví).



Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekčního onemocnění
které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu, apod. 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.



Pokud se u dítěte objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne,
nasadíme mu roušku a bude umístěno do samostatné místnosti (s dozorem). Bude
kontaktován zákonný zástupce, který si dítě neprodleně vyzvedne.
Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé
a že může do kolektivu.

3. Příchod do mateřské školy


Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude před školou a v
prostorách mateřské školy pohybovat vždy pouze po nezbytně nutnou dobu.



Hned po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydesinfikuje ruce. Prosíme,
aby převlékání probíhalo bez zbytečných průtahů. Po přezutí a převléknutí si dítě pod
dohledem rodiče důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a antibakteriálním
mýdlem. Po umytí doprovázející osoba předá dítě v umývárně učitelce. Zákonným
zástupcům nebude umožněn vstup do tříd.



Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném
jménem.



Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, ani na spaní.

4. Hygienická opatření během dne








Velkou část dne budou děti trávit venku na zahradě mateřské školy (dle počasí)
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.
Třídy MŠ jsou větrány rekuperačními jednotkami, ostatní prostory budou často větrány,
nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických
zásad a důkladný úklid MŠ.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světel,
videovrátný).
Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou
dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

5. Stravování






Stravování dětí bude probíhat ve třídách za zvýšených hygienických podmínek
Na zahradě mateřské školy bude pitný režim zajištěn pítky, která budou průběžně
desinfikovány
Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory.
Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou
pracovnice používat jednorázové rukavice.
Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos
a jednorázové rukavice.

Dojde-li k nařízení nošení roušek, rodiče budou neprodleně informováni (cedule na
dveřích).
Žádáme všechny, aby dodržovali nařízení, zejména nedávali děti s příznaky onemocnění
do MŠ a pomohli zabránit šíření nemoci.

V Praze dne 28.8.2020

Bc. Jitka Kuchařová
Ředitelka MŠ

