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ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY
MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIČOV
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vážení rodiče,
tyto informace vycházejí z dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a stanovují
základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických
opatření a doporučení, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských,
hygienických a dalších předpisů.

Jak tedy bude vypadat v tomto období
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIČOV:
Před vstupem do mateřské školy
Všichni jsme povinni se řídit obecně platnými nařízeními:
 upozorňujeme, že k pobytu v mateřské škole budou děti přijímány jen zdravé, bez
respiračních onemocnění (kašel, rýma, teplota), pro děti trpící alergií v jarním období je
potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění
mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. NIKDO s příznaky infekce
dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům (zvýšená teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, koronavirové prsty) COVID19 nesmí do areálu MŠ VSTOUPIT
 při cestě do MŠ mají zákonní zástupci i děti povinnost chránit si dýchací cesty rouškou
 před MŠ dodržovat rozestupy 2 metry mezi jednotlivými skupinami osob v souladu
s krizovými nebo mimořádnými opatřeními - budou vymezeny značkami na přístupových
cestách až ke dveřím do MŠ (není nutné např. u doprovodu dítěte/člena společné domácnosti)
 u vstupu do školy změří zaměstnanec školy (učitelka nebo provozní pracovnice) denně dítěti
teplotu bezkontaktním teploměrem a po změření teploty převezme dítě od zákonného
zástupce. V případě zvýšené teploty, nebude dítěti umožněn vstup do MŠ.
 vstupování do školy bude řízeno zaměstnancem školy, do šaten rodiče nebudou vstupovat
 děti budou do mateřské školy přijímány od 6h do 8.15h, vydávány od 11.45 do 12.15h a 14.30
do16h, prosíme rodiče, aby tyto časy dodržovali
 pokud bude v šatnách více dětí, zaměstnanec školy vás vyzve, abyste vyčkali před budovou
školy, a to opět v dvoumetrových rozestupech podle značení
 kdo pospíchá do práce, nechejte si časovou rezervu, neboť děti budou do MŠ přijímány
v intervalech tak, aby přijaté děti mohly být před předáním do třídy převléknuty, a za
pomoci personálu školy si umyly a řádně vydezinfikovaly ruce. Stejný postup bude i při
předávání dětí odpoledne. Po zazvonění bude potřeba před mateřskou školou v daných
rozestupech vyčkat, než vám učitelka dítě připraví
 dítě vodí i vyzvedává ze školy pokud možno jeden zákonný zástupce
 doprovázející osoba (zákonný zástupce dítěte) se v areálu školy pohybuje pouze po nezbytně
nutnou dobu, a to VŽDY v roušce
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V prostorách mateřské školy





děti a učitelky mateřské školy V PROSTORÁCH školy roušky nosit NEMUSÍ
budeme používat pouze jednorázové papírové ručníky a tekutá desinfekční mýdla
zvýšenou hygienu budeme dodržovat v průběhu celého dne
většinu času se budeme snažit trávit venku v areálu zahrady MŠ, podle počtu přihlášených dětí
se budeme intervalově střídat nebo pouze rozdělíme prostor zahrady tak, aby se děti
jednotlivých tříd nemíchaly
 ŠVP (Školní vzdělávací program) nebude možno, po dobu trvání tohoto stavu, naplňovat ve
všech oblastech, zaměříme se více na environmentální výchovu dětí, a to při pobytu venku,
který bude většinou následovat hned po ranní svačině, a to za téměř každého počasí, proto
prosím dejte dětem do mateřské školy pláštěnku
 do konce školního roku se ruší všechny plánované kulturní a mimořádné akce
Stravování v mateřské škole
 stravování v mateřské škole bude zajištěno v běžné podobě za dodržování zvýšených
hygienických pravidel
 děti si samy nebudou nabírat jídlo, nalévat pití a nebudou si ani samy brát příbory
 příbory budou baleny po jednom do jednorázových ubrousků
 bude probíhat častější dezinfekce stolů a pracovních ploch
 počet sedících dětí u stolků bude limitován v co nejmenším počtu, pokud to bude možné
Všechny děti, které k předškolnímu vzdělávání již v tomto školním roce (do 31. 8. 2020)
nenastoupí, budou automaticky odhlášeny ze stravy.
Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření není předškolní vzdělávání povinné.
Ministerstvo zdravotnictví označilo následující rizikové skupiny
Do skupiny osob s rizikovými faktory patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8)
uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoli osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti. Na základě těchto faktorů se doporučuje, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové
faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím rizika.
OSOBY S RIZIKOVÝMI 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)

Je nutné, aby KAŽDÝ zákonný zástupce dítěte před prvním vstupem do MŠ předložil podepsané
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví. Zvažte rizikové faktory a rozhodněte se o potřebě účasti vašeho
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dítěte v MŠ s tímto vědomím. Prosím, důkladně si to prostudujte, protože vše budete stvrzovat
svým podpisem.
Pokud Vaše dítě nastoupí do mateřské školy, toto čestné prohlášení obdržíte vytištěné první den při
předání dítěte, kde bude nutné ho podepsat.
Jednotlivé body ve výše uvedených Informacích pro rodiče jsou platné po celou dobu v období
od 25. 5. 2020 do konce školního roku, případně do odvolání ředitelkou školy.
Příloha: Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Milada Bräuerová
ředitelka Mateřské školy Uničov

