Informace o obnovení provozu mateřské školy
od 25. května 2020
Vážení rodiče,
sdělujeme vám bližší informace k obnovení provozu mateřské školy od 25. května 2020.
O přítomnost vašeho dítěte v mateřské škole jste projevili zájem do 15. května 2020.
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PROBÍHAT POUZE V BUDOVĚ Č. P. 409.
Osobní přítomnost dětí se bude konat za přísných hygienických pravidel. Prostudujte je
prosím.
Cesta do školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“, šátek, šál,
ústenka) – platí taková pravidla, jako v celé republice
Protože můžete před budovou mateřské školy čekat, pokud se zaměstnanci budou starat
o děti, které došly před vámi, POČÍTEJTE S PRODLEVOU PŘI PŘIVÁDĚNÍ I
ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE.
Příchod k mateřské škola a pohyb před mateřskou školou
PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU I VCHODEM DODRŽUJTE ODSTUPY 2 METRY
v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka
společné domácnosti) – věříme ve vaši zodpovědnost!
Pro všechny doprovázející osoby nacházející se před budovou platí POVINNOST
ZAKRYTÍ ÚST A NOSU.
Protože můžete před budovou mateřské školy čekat, pokud se zaměstnanci budou starat
o děti, které došly před vámi, POČÍTEJTE S PRODLEVOU PŘI PŘIVÁDĚNÍ I
ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE.
Pedagogický (správní) zaměstnanec převezme od zákonného zástupce dítě. VSTUP
DOPROVÁZEJÍCÍCH OSOB NEBUDE DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY MOŽNÝ.
PRVNÍ DEN PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA VE ŠKOLE JE NUTNÉ ODEVZDAT VYPLNĚNÉ
A PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ NAJDETE I NA STRÁNKÁCH
ŠKOLY. MĚLO BY BÝT PODEPSANÉ S AKTUÁLNÍM DATEM (nejlépe den před
prvním nástupem do mateřské školy). POKUD ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝ
ZÁSTUPCE NEDODÁ, NEBUDE UMOŽNĚN DÍTĚTI VSTUP DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY.
PRVNÍ DEN NAVÍC PŘEDÁTE V PODEPSANÉ UZAVIRATELNÉ KRABIČCE 2
ROUŠKY PRO DÍTĚ, které musíme mít pro případ, že by se u jiného dítěte nebo zaměstnance

vyskytly příznaky nemoci COVID - 19. V tom případě izolujeme nemocné dítě, ostatní si musí
nasadit roušky a informujeme ihned zákonného zástupce a spádovou hygienickou stanici.
Upozorněte prosím děti, že si V SOUČASNÉ DOBĚ NEMOHOU NOSIT HRAČKY
Z DOMU DO ŠKOLKY.
V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PROSÍM ZDRŽUJTE JEN PO NEZBYTNĚ
DLOUHOU DOBU.
I nadále platí, že děti mohou chodit (po dohodě s učiteli) domů i po obědě.
Vstup do budovy školy
VSTUP DO BUDOVY JE POVOLEN POUZE DĚTEM, NIKOLI DOPROVÁZEJÍCÍM
OSOBÁM.
NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY
ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA,
KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA ČICHU A CHUTI, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE
DÝCHACÍCH CEST) NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.
V případě, že je dítě alergik a má projevy alergického kašle nebo rýmy, DONESTE
PROSÍM AKTUÁLNÍ potvrzení od lékaře.
POČÍTEJTE S TÍM, ŽE DĚTEM MŮŽE BÝT PŘI VSTUPU PŘEMĚŘENA TEPLOTA
BEZKONTAKTNÍM TEPLOMĚREM.
Pedagogický (správní) zaměstnanec převezme od zákonného zástupce dítě. VSTUP
DOPROVÁZEJÍCÍCH OSOB NEBUDE DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY MOŽNÝ.
Dítě pak bude odvedeno zaměstnancem mateřské školy do umývárny (tam dohlédne na
důkladné umytí rukou dítěte) a do šatny a poté předáno pedagogickému pracovníkovi ve třídě.
U vchodu do budovy MŠ bude umístěna nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové
papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou. TOTO JE URČENO PRO PŘÍPADNÉ
PŘÍCHOZÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (NEVZTAHUJE SE NA DĚTI, TY DEZINFEKCI
POUŽÍVAT NEBUDOU).
V prostorách mateřské školy a ve třídě
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál mateřské školy včetně zahrady.
Pokud je MŠ v provozu, neuplatňuje se na ni omezení 15 dětí. Třídy mateřské školy lze ráno i
odpoledne spojovat.

Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel. Dezinfekce povrchů
a předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně.
Stravování dítěte v mateřské škole
Stravování bude probíhat v běžné podobě za zpřísněných hygienických podmínek - důkladné
omytí rukou před jídle, děti si samy neberou příbor, jídlo, pití, ale vše jim bude předem
nachystáno na stoly.
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 čichu a chuti, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité
vyzvednutí žáka. O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici (Nový
Jičín – 556 770 370, Ostrava – 595 138 111). Ostatní žáky je vhodné umístit do jiné
místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky a požadovaného
odstupu, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného žáka (totéž platí při podezření
na příznaky u zaměstnance školy).
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic /zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např.
a. Při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
b. Při protinádorové léčbě
c. Po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školu, záleží na rozhodnutí
zákonného zástupce. Znamená to pouze to, že svou účast ve výuce by měli zvážit s ohledem

na tato rizika. Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje pouze na ty, kteří mají příznaky (to
platí bezvýjimečně bez ohledu na dříve odevzdané čestné prohlášení).
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka toto prohlášení, které
je možné podepsat před vstupem do školy
-

Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu a chuti apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast
ve škole umožněna.

Vážení rodiče, děkuji za prostudování.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

