Bezpečnostní předpis pro akci „Podzimní slavnost“
kterou pořádá MŠ Brno, Šromova 55, příspěvková organizace
konaná dne 7.10.2021
 „Podzimní slavnost“ je akce školy, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností
školy.
 Je to akce dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodiče či jiného zákonného
zástupce, který za dítě plně zodpovídá po celou dobu konání akce.
 Děti, které si rodiče nevyzvednou z MŠ před začátkem akce, zůstávají ve třídě MŠ
s učitelkou, která nadále vykonává svoji pedagogickou činnost, nejdéle však do 16.30
hod., kdy končí provozní doba mateřské školy.
 Rodiče přítomní na akci budou dodržovat rozestupy od ostatních osob minimálně
1.5 m.
 Rodiče jsou seznámeni se základními požadavky (název akce, termín konání, čas
začátku a konce akce) a to nejméně týden dopředu prostřednictvím webových stránek
plakátů, které se vyvěšují v MŠ na místa k tomu určená.
 Akce „Podzimní slavnost“ se koná na zahradě mateřské školy MŠ Šromova, v případě
nepříznivého počasí (deště) se akce ruší. Herní prvky na zahradě lze používat pouze
v doprovodu rodiče či jiného zákonného zástupce. Případné poškození prvku dítětem
rodič ihned hlásí ředitelce školy, popř. jakékoliv učitelce, která prvek označí tabulkou
nepoužívat. Rodiče jsou povinni tento zákaz respektovat a dětem nepovolit používání
takto označeného herního prvku.
 Zákonní zástupci si zajistí potřebné prvky ke konání akce – zavařovací sklenici.
Materiál na dozdobení (lýko, suché plody) zajistí MŠ a jsou k dispozici všem
zúčastněným.
 Při vyrábění mohou zákonní zástupci dítěte použít tavnou pistoli, zapůjčenou z MŠ. Je
však nutné dodržovat bezpečnostní pokyny viditelně umístěné u přístroje. Děti smí
tavné pistole používat pouze za přítomnosti dospělé osoby, která dohlíží na dodržování
bezpečnosti při práci. Za případné popálení dítěte nese odpovědnost zákonný zástupce
dítěte. Přinesenou vlastní tavnou pistoli není možné používat.
 Přihodí-li se úraz, je možné si vyžádat první pomoc od zdravotníka MŠ – Dagmar
Kapounové.
 Po celou dobu konání akce platí přísný zákaz vstupu do tříd a na sociální zařízení u
jednotlivých tříd mateřské školy. Účastníkům akce je k dispozici toaleta ve vstupní hale,
dveře jsou označené příslušným obrázkem a venkovní dětské WC v nové budově.

 Zákonní zástupci svým podpisem v tabulce stvrzují, že splňují

podmínky pro vstup osob do venkovních prostor podle mimořádného
opatření Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, a to následujícím
způsobem:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR s negativním výsledkem
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 Zákonní zástupci svým podpisem v tabulce vyjadřují souhlas s daným pokynem a
prokazatelně berou na vědomí seznámení s riziky.

V Brně, dne 1. 10. 2021

____________________________
Petra Putnová, ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉOPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem
podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a
i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
16. Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie
nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s
nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky,
které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od
zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

