HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID – 19
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Cesta do MŠ
– Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená hygienickými opatřeními, zejména:










Od dítěte škola nevyžaduje čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
V chodbě školy je k dispozici dezinfekce s dávkovačem.
Ranní a odpolední předání dítěte bude probíhat ve dveřích do třídy. Pokud dítě nejeví
známky onemocnění, může do MŠ. V případě zvýšené teploty (37°C a výše) či výskytu jiných
příznaků infekčního onemocnění není dítě vpuštěno do budovy MŠ. Zákonný zástupce
následně kontaktuje svého lékaře pro děti a dorost o následném postupu.
Každý příchozí si vydezinfikuje ruce po vstupu do chodby školy.
Vstup do třídy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám.
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 infekčním onemocněním potvrzením od svého lékaře pro děti
a dorost.
Dítě bude mít v kapsáři dva kusy čistých roušek pro případ výskytu příznaků infekčního
onemocnění

Při podezření na možné příznaky COVID-19 u dítěte a zaměstnanců MŠ:









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 bude dítě vykazovat některý z možných příznaků, bude umístěné do samostatné
místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne!
Ostatní děti se přesunou do jiné místnosti nebo ven, dokud není známý zdravotní stav
indisponovaného dítěte.
V izolaci pobývá dítě až do převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného, nebo
podezřelého z nákazy bude zaměstnanec používat ochranné osobní pomůcky.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti budou umístěny
do jiné místnosti nebo změníme aktivitu na venkovní s povinným nošením roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.
V případě výskytu onemocnění dítěte, zaměstnance, se zpravidla kontaktuje příslušná KHS.
Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
příslušných opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid- 19
dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a
mladistvých místně příslušné KHS.

V prostorách MŠ:

 Zvýšení hygienických podmínek – častější mytí rukou, používání desinfekce, úklid toalet,
prostor MŠ, chodeb, tříd, odpočinkového prostoru, časté větrání prostor školy, dezinfekce
povrchů apod.
 Po předání dítěte do MŠ si dítě řádně umyje ruce.
 Organizace výuky bude probíhat tak, aby děti trávily co největší část dne venku v areálu
MŠ, popřípadě na procházce v okolí MŠ.
 Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 Při osobní hygieně budou používány mýdla s dávkovačem a jednorázové ručníky.

Vzdělávání distančním způsobem:
 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd), nebo z důvodu nařízení karanténa znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
poloviny předškolních dětí ve třídě.
 Mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, za předpokladu, že chybí většina předškolních dětí ve třídě. Ostatní děti, kterých se
zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Distanční vzdělávání bude probíhat na základě dobrovolnosti s ohledem na individuální
podmínky každého dítěte

