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Dodatek školního řádu č.2
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021



Upozornění

Tímto beru na vědomí, že níže uvedená pravidla pro provoz jsou zpracována dle Manuálu vydaným
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví dne 17.8.2020
s aktualizací ze dne 24.8.2020.
Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, bolest
hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v
daném čase nařízeno karanténní opatření.
Dítěti/zaměstnanci školy 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 infekční nemocí (tuto skutečnost u dítěte potvrzuje
praktický lékař, u zaměstnance školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
poskytovatel pracovně lékařských služeb).
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy
povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření
vyhlášena pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 Příchod do školy:
Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let,
které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod při vstupu do objektu použije
dezinfekci, která je umístěna u vchodu do budovy nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy,
může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat 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 prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup, je omezen na co
možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovalo 1 dítě s doprovodem nebo
naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

 V prostorách Mateřské školy
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy může pohybovat bez roušky, a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Zákonný zástupce nesmí vstupovat do tříd a sociálního zařízení dětí.
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.
Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy, ale také okolí školky.
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.
Dítě si může do MŠ přinést pouze jednu vlastní hračku, a to pouze typu „plyšák, měkká hračka“,
která bude umístěna do ložního prádla daného dítěte. Každé dítě bude mít v uzavíratelném
igelitovém sáčku čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.
Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod
dohledem pedagogického pracovníka nebo asistenta.
 Kroky v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům covid-19
(zvýšená tělesná teplota, horečka, 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, neprodleně dojde k nasazení roušky a
umístění dítěte do samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných
ve školce a současně ke kontaktování zákonných zástupců s ohledem na okamžité vyzvednutí
dítěte. Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším
postupu. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve školce, škola sama KHS
nekontaktuje.
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.
Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou
pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.
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. Při potvrzení nákazy covid-19 u dítěte
nebo v rodině, zákonný zástupce o této skutečnosti informuje neprodleně ředitelku školy.
 Provozní informace a standard úklidu
Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace bude v provozu od 6:30 do 16:30.

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního
plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik apod).

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.)
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, po ukončení provozu bude
proveden úklid povrchů a ploch na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.
Vyprazdňování odpadků je prováděno minimálně jednou denně.
Praní prádla je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C, z důvodu minimalizace šíření
viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné místnosti.
Před každým jídlem si děti řádně umyjí ruce. Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným
zaměstnancem, není možný samoobslužný výdej a také není možné odebírání příborů
z hromadných zásobníků.
Je zajištěno časté a intenzivní větrání celých prostor MŠ, zvláště pak třídy.

Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dne 1.9.2020

Zaměstnanci byli s dodatkem školního řádu seznámeni 27.8.2020 na provozní a pedagogické radě.

………………………………………………………
Petra Putnová, ředitelka školy

