PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ Horšovský Týn v období
mimořádných opatření vzhledem ke Covid- 19
Informace pro zákonné zástupce dětí byly zpracovány na základě Metodického
pokynu MŠMT ze dne 24. 8. 2020.
Základní hygienická pravidla stanovená MZd
·
·
·
·
·
·
·
·

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny
Ochrana úst a nosu a řádná respirační hygiena v závislostech na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzn. semafor
Školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou,
úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do
budovy nemocné osoby atp.
Škola upozorní zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do školy vstoupit
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob
omezen, v případě opatření dle pravidel vyplývajících ze semaforu, zůstanou
rodiče ve vstupní hale
Škola zváží nutnost konání aktivit, které nejsou pro naplnění ŠVP PV
nezbytné
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid
- 19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna
aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou
KHS nebo plošně MZd.

Hygienická pravidla a standart úklidu
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky na dezinfekci rukou
V co nejkratší době po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce
teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po
celou dobu svého pobytu ve škole
Větrání tříd se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou textilními ručníky i jednorázovými
Úklid a dezinfekce zařízení probíhá vícekrát denně, ráno po odchodu rodičů
jsou otírány zábradlí schodiště včetně ostatního úklidu
Vyprazdňování odpadkových košů probíhá dle potřeby i vícekrát denně
Denně se provádí důkladný úklid místností, ve kterých se děti pohybují, úklid
povrchů se provádí namokro, popřípadě s použitím dezinfekčních přípravků,
koberce se vysávají
Je kladen důraz na dezinfekci klik, vypínačů, tlačítek zásobníků
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění
a dezinfekce povrchů a předmětů
Z důvodu minimalizace viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho
třídění se provádí v prádelně, kde se ukládá i použité prádlo.
Školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
Je důležité, aby se zajistilo mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách
(mycí proces min. 60°C ). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou
o teplotě min.85°C.

Organizace školy v závislosti na semaforu
·

Platí obecná doporučení MZd podle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví, tzn. semafor

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19
· Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí
· Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky
infekčního onemocnění, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou
pozornost a při jejich zjištění volit tento postup:
- příznaky jsou patrné při příchodu dítěte se zákonným zástupcem, dítě není
vpuštěno do budovy
-příznaky jsou patrné po příchodu, zákonný zástupce již není přítomen, tuto
skutečnost mu telefonicky oznámit – dítě neprodleně izolovat do ředitelny
školy, rodič neprodleně dítě vyzvedne
· V těchto případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat lékaře, který rozhodne o dalším postupu
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocítuto skutečnost potvrzuje praktický lékař!
·
·

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem
dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí
většina dětí.
Distanční způsob by probíhal s využitím emailů rodičů- učitelky zjistí
tyto údaje

Školní stravování
· Hygiena a úklid dle předchozích pravidel
· Nutnost mytí rukou před odebíráním stravy
· Neumožnit samoobslužný výdej, odebírání příborů
Úplata
· Ředitel stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu
více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem

Konkrétní pokyny v případě Mimořádného opatření ohledně Covid -19
1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
· Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
· Před budovou MŠ dodržujte rozestupy 2 m.
· Před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst i nosu (děti od 2 – 7 let nemusí).
2. V PROSTORÁCH MŠ
· Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně
neshromažďovaly.
· Pokud budete vyzváni, počkejte prosím venku.
·

Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a zdržuje se
v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

·

Po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce.
Dezinfekce je umístěna u dveří

·
·
·
·
·

Po přezutí a převlečení dítěte (před vstupem dítěte do třídy), si dítě důkladně
umyje ruce vodou a tekutým mýdlem (20-30s.). Doprovázející osoba nesmí
vstupovat do umýváren.
Dítě (po převlečení, přezutí) předáte pedagogovi v šatně.
Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte, dítě převede do třídy.
Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy.
MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly.

·

Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty.

·

Dejte dítěti do uzavíratelného sáčku/ označit jménem/ 2 čisté roušky,
ponechte je v šatnové skříňce. Rouška bude dítěti nasazena v případě
podezření na nákazu

·

Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostoru MŠ a zahrady MŠ.

·

K opuštění prostoru by došlo v situacích, které by to nezbytně vyžadovaly,
např. provozní havárie.

·

Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo
jim doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající)
osobou a při přímém kontaktu s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze).
Povinně si pedagog nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce
COVID – 19.

3. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19
Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce
dýchacích cest, se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do
MŠ vstoupit!
(K běžným příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)
· Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19.
· Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19 v
průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod
dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ Horšovský Týn). Zákonný
zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě neprodleně
vyzvednout.
4. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne,
Stravovací řád, Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i
zaměstnanců MŠ.
Podmínky provozu MŠ Horšovský Týn se mohou změnit v souvislosti se změnou
epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT.
O případných změnách budou rodiče neprodleně informováni ( SMS, webové
stránky)

Na základě Metodického pokynu MŠMT vypracovala: Alena Lechnýřová, ředitelka
MŠ Horšovský Týn
V Horšovském Týně dne: 26. 8. 2020

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky
vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva
zdravotnictví.

Dodatek Školního řádu platný od září 2020 do odvolání

