ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU MŠ
VELKÁ CHUCHLE .
( upravená dle doporučení MŠMT )

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:
Provoz mateřské školy je dočasně omezen od 7:30 do 16:00 hodin z důvodu personálního
zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění
bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.
Provoz MŠ je určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad
svými dětmi.
V areálu školy je povinné dodržování odstupu 2 metry od ostatních.
K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé !!
Děti budou přijímány pouze ty, které jsou předem přihlášené.
Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoli
virové infekce (např. rýma - i alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do
mateřské školy přijaty!
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat
do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy (provozní
zaměstnanci, asistenti bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím písemných
vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a emailu.
Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom
zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

Povinné vybavení dítěte do MŠ :
Děti budou pro pobyt v MŠ potřebovat batůžek a v něm :
* čisté roušky : 2 až 3 ks na celý den (v jedné roušce dítě přichází, ve druhé odchází z MŠ,
třetí rouška bude použita v případě zjištění akutního onemocnění některého z dětí).
* v prostorách MŠ děti a personál nemusí nosit roušky ,ale je to na rozhodnutí každého
zaměstnance )
* 2 igelitové sáčky s označením „ČISTÉ“ a „POUŽITÉ“
* notýsek: malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče a od rodičů
* oblečení: ráno přijde dítě v oblečení určeném pro pobyt ve třídě, s sebou bude mít v tašce
oblečení na pobyt venku. Při odchodu z MŠ si dítě odnese oblečení, ve kterém ráno přišlo do
MŠ. Zajistěte podepsání tašek vašeho dítěte.
Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – výměna a doplnění roušek + sáčků,
přečtení vzkazů od učitelek.
Veškeré vybavení bude řádně podepsáno.
Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky včetně plyšáků.
Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ:
Ranní předávání dítěte proběhne před dolním vchodem do MŠ. Pokud nebude v prostorách
vstupu přítomná osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek.
Při ranním filtru probíhá:
*měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem
za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby,
Do budovy MŠ vstupují pouze děti.
Vyzvedávání dětí v poledne (12.30 -13.00 hod) i odpoledne (14.30 – 16.00 hod )probíhá
stejnou formou, viz výše. V případě odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u
dělící pásky na zahradě (rodiče na zahradu nechodí) včetně batůžku – do budovy již
NIKDO nevstupuje!
Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup
minimálně 2 m s rouškou .
Povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní (zaměstnanec,
doprovázející osoba dítěte).

Rodiče vždy v pondělí ráno přinesou Čestné prohlášení ,které vyplní ,že dítě nejeví žádné
známky akutních zdravotních potíží odpovídajících jakékoli virové infekce (např. rýma alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost),
 dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním
onemocněním,
 dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá
karanténě.
Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se
frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických
opatření.
Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem k
dodržování hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné.
Do MŠ je zakázáno nosit jakékoliv vlastní potraviny – bezlepkové potraviny,
cukrovinky, nápoje apod.
Polední odpočinek
Polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby zajistil, dostatečný prostor
mezi lehátky.
 V MŠ bude probíhat intenzivní dezinfekce nejen prostor a vybavení, ale zvýšená
hygienická opatření především dezinfekce rukou. (pouze mýdlo nestačí.)
 Je velmi důležité, aby bylo Vaše dítě připraveno na prozatímní celodenní pobyt v MŠ
 Děti plnící povinné předškolní vzdělávání budou v případě nepřítomnosti automaticky
omluveny.
Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální
situace pozměněna.
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Při příchodu do školky si každé ráno dítě umyje ruce mýdlem pod vedením a dohledem učitelky
(dezinfikovat děti lihovou dezinfekcí není povoleno – viz nařízení MŠMT) a k dispozici budou jednorázové
papírové ručníky.
Stravování bude probíhat běžnou formou, ale jídlo, pití a příbory bude dětem vydávat a podávat pouze
personál kuchyně opatřen hygienickými pomůckami.
Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek, bude častěji a dostatečně
větráno dle doporučení MŠMT, povlečení se bude měnit každý týden, tak jako doposud. Učitelka má
pravomoc, dle uvážení, během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem.
Rouška není nutná v případě dětí ani učitelek v prostorách školky včetně školní zahrady, kde budou
dodržována kolektivní opatření (každá skupina bude mít pouze svůj vyhrazený prostor se svými učitelkami a
bude zajištěno, že se kolektivy dětí nebudou potkávat v prostorách školky).
Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě (mimo
prostory školky je pobyt zakázán). Z tohoto důvodu, prosím volte pro Vaše děti vhodné oblečení.
V souvislosti s tímto doporučením bude také upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový
harmonogram. Činnosti budou volené tak, aby se co nejvíce dodržovala hygienická pravidla.
Během každého dne bude průběžně probíhat dezinfekce prostor školky. Zároveň každý den po odchodu
všech dětí učitelka a zaměstnanci školky vydezinfikují všechny povrchy a předměty.

Tato opatření se vztahují na přihlášené děti k docházce do MŠ

Každý zaměstnanec bude používat dezinfekční mýdla při vstupu do budovy a během celého dne .Každý má
k dispozici roušku ,ochranný štt ,ochranné rukavice .Prosím o dodržování hygienických opatření .
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Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu. 1
 Do budovy budou vcházet POUZE děti dle pokynů pověřeného zaměstnance
 U vchodu probíhá dezinfekce rukou ,měření teploty dítěte, předávání věcí dítěte
V budově mateřské školy
 Při prvním vstupu odevzdá doprovod čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách,
nebo jej mohou vyplnit před vstupem do MŠ
 Doprovodu je zakázán vstup do prostor MŠ
 Děti v areálu MŠ nemusí mít roušku
Ve třídě
 Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě alergickou rýmu nebo kašel, je
potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je příznak neinfekční)
 Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor MŠ, dle stanovených pravidel

Rámcová pravidla pro zařízení školního stravování
 Obědy bude možné odhlásit do 8. hodiny daného dne ,před obědem si všechny děti umyjí ruce ,jídlo,
příbory a pití bude rozdávat kuchařka
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové 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)
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a
rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole
umožněna.

