DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU
AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ OD 20. 10. 2020 DO ODVOLÁNÍ
EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ PROTI COVID 19
Mateřská škola zahájila ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy.
Vzhledem k situaci s COVID 19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob
přítomných v MŠ a sledování aktuálních informací týkající se případných změn na nástěnkách
tříd a webu MŠ. Vstup osob, které děti doprovázejí, je možný za následujících podmínek a platí
až do odvolání:

Žádáme zákonné zástupce a doprovázející osoby dětí,
do prostoru budov MŠ vstupujte s rouškou!!!
Pro vstup do prostoru zahrady se budeme řídit platným nařízením vlády.






Do prostoru školy i školní zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest,
které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu
a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či
alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží před nástupem dítěte potvrzením lékaře
k aktuálnímu stavu.
Pokud se u dítěte objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude mu
poskytnuta rouška a bude umístěno do samostatné místnosti. Neprodleně bude kontaktován
zákonný zástupce, který je povinen si dítě co nejdříve vyzvednout a telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Přistupujte tedy v tomto období
zodpovědně k momentálnímu zdravotnímu stavu svého dítěte.
Doprovázející osoby si u vchodů vydezinfikují ruce a v šatnách budou dbát na to, aby
nedocházelo ke shromažďování osob, budou dodržovat obecná pravidla chování stanovená
mimořádnými opatřeními – odstupy nejméně 2 metry. V šatně dětí mohou být maximálně
4 doprovázející osoby. Proto doporučujeme, aby dítě doprovázela pouze 1 osoba. Prosíme,
v prostorách MŠ se zdržujte jen v šatně, a to pouze nezbytně nutnou dobu potřebnou
k předání nebo vyzvednutí dítěte.

Rodiče mají zákaz vstupu do umýváren a tříd!!!
 Rodiče jsou povinni denně před odchodem dítěte do školky ověřit, zda nemá známky
akutního onemocnění
 Děti jsou vedeny k důkladnému mytí rukou a dodržování zvýšené osobní hygieny pod
dozorem pedagoga nebo jiného zaměstnance školy.
 Učitelka po převzetí dítěte od rodiče provede „ranní filtr“.
Aktuální doporučení lékařů k postupu při onemocněních z nachlazení:
Dle: https://www.infekce.cz/Covid2019/RespDeti140920.pdf


Pokud je Vaše dítě nachlazené, má teplotu, rýmu, kašel … nechte jej doma nejméně
10 dnů. Návrat do kolektivu je možný nejdříve za 10 dnů od prvních příznaků
onemocnění za předpokladu že nemá poslední 3 dny žádné příznaky.




Po návratu rodič odevzdá v MŠ čestné prohlášení, to platí i v případě nařízené
karantény.
Rodiče by měli zajistit, aby pacient omezil sociální kontakty…
Při podezření na COVID 19, je doporučení lékaře na testování nezbytné, děti jsou
často bezpříznakové, návštěva lékaře je na zvážení rodiče.

Hygienická opatření
 Povinností zákonného zástupce dítěte je oznamování onemocnění, podezření na
COVID 19 a nařízení karantény. To musí být doručeno třídní učitelce a zástupkyni.
Oznámení bude evidováno v ranním filtru.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad,
důkladný úklid, větrání i dezinfekci vnitřních prostor MŠ.
Pro povinnosti při úklidu a dezinfekci a povinnosti při servírování jídla zůstávají stejné, jako
v nastavených epidemiologických opatřeních od 25. 5. 2020, kdy došlo ke znovuotevření škol po
přerušení provozu z důvodu pandemie COVID 19.

Platnost Dodatku školního řádu je od 20. 10. 2020 do odvolání nebo další aktualizace.
V Praze, dne: 20. 10. 2020
Sestavila M. Karlecová zástupkyně ředitelky ZŠ pro MŠ

