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DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU
COVID 19
Příchod do mateřské školy
Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby
starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Prosíme, aby měl
doprovod v budově mateřské školy roušku/ústenku. Přijímání dětí do mateřské školy
je v běžném režimu od 6.30 – 8.00. Vydávání pak po obědě od 12.00 – 12.45 a odpoledne
od 14.30 – 16.30 hod.
Současně prosíme o minimalizaci shromažďování osob před školou. Rodiče s dětmi po
ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují
požadavky zaměstnanců mateřské školy.
V prostorách mateřské školy
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany
jeho zdraví, může být rouška ponechána.
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.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu
5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.
Do odvolání je zakázáno vnášet do mateřské školy osobní hračky. Při vyzvednutí dítěte
ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého
náhradního oblečení, pláštěnky a holínek.
Každé dítě bude mít v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro
případ podezření na možnou nákazu.
Neprodleně po přezutí, převlečení a před příchodem do třídy si musí každý důkladně (20
až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a následně bude použita dezinfekce.
Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka.
Lehátka na odpočinek budou rozmísťována s max. rozestupy podle počtu dětí.
Bude zvýšen dohled na osobní hygienu a mytí rukou. Učitelky budou dohlížet na správné
mytí rukou.

Hygienická specifika
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 z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do izolace
a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
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 by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky 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.
V areálu mateřské školy jsou povoleny pouze nezbytné návštěvy (dodavatelé, opraváři,
úřední osoby atd.).
Provozní informace
Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a
dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).
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 skříněk apod.).
Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním
prostředkem jsou otřeny předměty sloužící dětem. Při stravování je dětem servírováno jídlo
určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi. Současně
pedagogický zaměstnanec při dopomoci dítěti použije jednorázové rukavice.
Zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky
při převzetí dětí, výdeji stravy a dopomoci s osobní hygienou dětí.
Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců a rodičů s obsahem tohoto dodatku.
Platnost dodatku do odvolání.

V Nové Vsi pod Pleší dne 25.8.2020

Bc. Zuzana Dulíková, ředitelka školy

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen/seznámena s dodatkem školního
řádu ohledně COVID 19 a budu dbát na jeho dodržování.

