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Informace pro zákonné zástupce o organizaci provozu v MŠ Božanov s
ohledem na manuál MŠMT (PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO
KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020)
1.Při

cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
a)Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky(dále jen „rouška“).
b)Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu
dítěte/členů společné domácnosti).
2.Děti

a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy a školní
zahrady nosit nemusí.
Před prvním vstupem dítěte do MŠ však předá rodič učitelce roušku zabalenou v sáčku se jmenovkou, kterou učitelka
založí do skříně pro hygienické prostředky, jako ochranný prostředek v případě podežření na výskyt COVID-19
3.Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. MŠ bude organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší
než obvyklou část dne strávit venku na zahradě dle doporučení z manuálu MŠMT
4.Školní stravování bude probíhat v běžné podobě se zvýšenými hygienickými pravidly.
Pokrmy či balíčky bude od výdejního okénka donášet dětem učitelka v ochranných rukavicích včetně čistých příborů.
Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

5.Odpočinek po obědě bude probíhat v běžné podobě se zvýšenými hygienickými
pravidly.
Abychom však byly schopni naplnit dvoumetrové rozestupy mezi lehátky, žádáme rodiče, aby si děti vyzvedavaly po
obědě pokud je to možné ( např. rodiče kteří jsou nezaměstnaní, nebo na mateřské dovolené )

6.Při podezření na možné příznaky COVID-19
!!!Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy
vstoupit.!!!
Pokud dítě vykazuje některý zmožných 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 výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, 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.

7.zvýšené hygienické pravidla v MŠ a na zahradě MŠ
Žádáme rodiče,aby před každým vstupem do budovy či na zahradu MŠ použily připravené desinfekční gely.
Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Pro čištění a dezinfekci se
používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. V MŠ je zvýšená frekvence dezinfekce
ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou
např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefon a zvonek, učební pomůcky, podlahy používaných
prostor, WC apod.
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Příchod do školky:
1. Před prvním vstupem do MŠ zákonný zástupce učitelce předá
a) vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
b) roušku zabalenou v sáčku se jmenovkou, kterou učitelka založí do skříně pro hygienické prostředky, jako ochranný
prostředek v případě podežření na výskyt COVID-19
a zaplatí úhradu za stravu- každému bude v sms zprávě napsána částka- žádáme rodiče, aby připravily peníze
pokud možno přesně. Platba bude probíhat na rampě před vstupem do kuchyně zaklepáním na vedoucí kuchyně.
Peníze položí rodič na stolek a podepíše diocházkový list dítěte, vratku a přijmové lístky vedoucí kuchyně. Prosíme o
držení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu
dítěte/členů společné domácnosti).

2.Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizování velkého shromažďování osob před školou bude řízeno přes zvonek školky učitelkou takto :
* v šatně školky bude pouze jedno dítě se zákonným zástupcem
* další příchozí bude vpuštěn do budovy školy a vyčká na halvní chodbě na odchod předchozích zákonných
zástupců
* v případě, že by se sešlo najednou více než dvě děti se zákonnými zástupci, bude se tvořit ,,fronta” před budovou
školky s dodržováním odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např.
u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou
dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

3. Předání dítěte ráno
a) při pobytu dětí v budově MŠ si rodič vydesinfikuje ruce, zazvoní a dle instrukcí učitelky vstoupí do šatny.
Převlékne a přezuje dítě a sundá mu roušku, poté si neprodleně musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem – vstup do třídy bude probíhat přes koupelnu. Rodič dítě předá ve dveřích mezi koupelnou a
hernou učitelce, odchází hlavním vchodem a nadále se řídí obecnými pravidly chování stanovená krizovými
opatřeními
b) při pobytu na zahradě si rodič před vsupem na zahradu u branky vydesinfikuje ruce, dle pokynů učitelky vstoupí
zákonný zástupce na zahradu MŠ, předá učitelce dítě, kterému sundá roušku. Pokud rodič potřebuje odnést dítěti věci
do šatny, půjde vchodem ze zahrady hlavní chodbou do šatny, kde umístí do skříňky dítěti sbalené věci. Odchází
hlavním vchodem z budovy a nadále se řídí obecnými pravidly chování stanovená krizovými opatřeními,

4. Předání dítěte odpoledne
a)při pobytu dětí v budově MŠ si rodič vydesinfikuje ruce, zazvoní a vyčká na instrukce učitelky. Rodič dítě přebírá
ve dveřích mezi koupelnou a hernou od učitelky, převlékne a přezuje dítě, a v co nejkratší době odchází ze šatny a
budovy školky a nadále se řídí obecnými pravidly chování stanovená krizovými opatřeními.
b) při pobytu na zahradě si rodič před vsupem na zahradu u branky vydesinfikuje ruce, dle pokynů učitelky vstoupí
zákonný zástupce na zahradu MŠ, přebere si od učitelky dítě a vchodem ze zahrady půjde hlavní chodbou do šatny
odkud po převlečení a sbalení věcí odchází hlavním vhodem z budovy a nadále se řídí obecnými pravidly chování
stanovená krizovými opatřeními.
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