Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 25. 5. 2020
Mateřská škola obnoví svůj provoz na základě rozhodnutí zřizovatele dne 25. 5. 2020.






Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány, dle přihlášených dětí, v neměnných
skupinách a se stálým pedagogickým i provozním personálem, aby byla zajištěna dostatečná
ochrana před COVID 19. Skupiny budou eliminovat vzájemný kontakt mezi sebou. Pro každou
skupinu dětí je vyčleněna jedna třída MŠ a její prostor na zahradě MŠ.
Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00 hodin.
Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez roušky.
2 roušky budou mít děti v šatně v samostatném sáčku a to z důvodu podezření na infekční
onemocnění.

1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
 Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
 Před budovou MŠ dodržujte rozestupy 2 m.
 Před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst i nosu.
2. V PROSTORÁCH MŠ
 Dbejte pokynů zaměstnanců MŠ. Snahou bude, aby se osoby v šatně neshromažďovaly.
 Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a zdržuje se v MŠ pouze
nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
 Po vstupu do budovy MŠ si vydezinfikujte ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 Doprovázející osoba nesmí vstupovat do třídy. Dítě (po převlečení, přezutí) předáte
pedagogovi v šatně. Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte (20-30s) ihned po příchodu.
 MŠ důrazně doporučuje, aby osoba, která přivádí a vyzvedává dítě, nebyla uvedena v rizikové
skupině osob.
 MŠ doporučuje, aby se doprovázející osoby nestřídaly.
 Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, popř. jiné předměty.
 Dejte dítěti do sáčku 2 čisté roušky-podepsané a nadepsané čisté x špinavé, ponechte je
v šatnové skříňce. Použité roušky denně odnáší rodič domů a sterilizací připraví na další použití,
Rouška bude dítěti nasazena v případě podezření na nákazu, popř. při nezbytném opuštění
areálu MŠ.
 Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim doporučeno
používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při přímém kontaktu
s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze). Povinně si pedagog nasadí roušku v případě
podezření na výskyt infekce COVID – 19.
 Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci
prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními
problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
 Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která
jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými
doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze
koronavirem SARS-CoV-2.





Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení
docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské
dovelené, pracovní neschopnosti, ponechte si děti raději doma. Pokud bude Vaše dítě do konce
června doma, nebude Vám účtován úplatek za vzdělávání.
Nárok na ošetřovné zaniká dnem otevření MŠ, tedy 25.5, pokud má ale zákonný zástupce dítě
ve věku do 13 let na ZŠ, může čerpat do 30. 6. ošetřovné na něho.

3. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19
 Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest,
se zvýšenou teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným
příznakům se řadí – rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti.)
 Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19.
 Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID – 19 v průběhu pobytu v MŠ,
bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ)
v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned
vyzvednou. O podezření na nákazu se informuje spádová hygienická stanice.
4. RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
 Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád,
Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ.
5.

DÍTĚ (OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI) PATŘÍ DO RIZIKOVÉ
SKUPINY
 Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) ze skupiny
s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví nebo pokud některý z bodů
naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 MŠ důrazně doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte zvážili tyto rizikové faktory, a
rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

6. PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ PŘEDÁ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TYTO
PODEPSANÉ DOKUMENTY:
(Všechny tyto dokumenty naleznete na webových stránkách školy, popř. v tištěné podobě u dezinfekce
při vstupu do MŠ.)
1. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
2. Podmínky provozu MŠ (tento dokument).
Podmínky provozu MŠ Svatopluka Čecha Chrudim se mohou změnit v souvislosti se změnou
epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných
změnách budete neprodleně informováni.
Vypracováno na základě Metodického pokynu MŠMT.
V Chrudimi dne: 13. 5. 2020
Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem
školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že jsem všem pokynům
rozuměl(a), a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem
dítěte.
V Chrudimi dne………………………….

Zákonný zástupce……………………………………………………Podpis…………………………….
(jméno a příjmení)

