PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
VZHLEDEM KE COVID -19
Vážení a milí rodiče,
věnujte prosím pozornost níže uvedeným pokynům, které jsou určeny Vám, zákonným
zástupcům a které je nezbytné dodržovat, abychom ochránili zdraví dětí, doprovázejících osob,
zaměstnanců a všech další osob před onemocněním COVID - 19.
Organizace předškolního vzdělávání bude v novém školním roce obdobná jako ve školním roce
2020/2021, a to zejména z důvodu zvýšených hygienických a protiepidemických opatření .
Naší snahou však je umožnění předškolního vzdělávání a dalších školních aktivit v co největším
rozsahu.
•

•

Provoz MŠ se řídí v novém školním roce nadále standardními pravidly podle právních
předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dále
bude postupováno dle manuálu MŠMT ze dne 17.8.2021, který upravuje provoz škol a
školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID - 19, pokyny MŠMT,
Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd) a speciálními protiepidemickými opatřeními
KHS Ostrava s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.
Vzhledem k měnící si epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění
COVID 19 v jednotlivých okresech budeme sledovat aktuální epidemiologickou situaci
v našem okrese a kraji. Zdrojem oficiálních informací v této oblasti jsou zejména
informace na https://koronavirus.mzcr.cz/, kterými se budeme řídit.

Podmínky provozu a vnitřní režim mateřské školy:
Provoz školy a vnitřní režim školy upravuje platný školní řád, který je k dispozici na našich
webových stránkách a na vývěskách v mateřské škole.
Níže uvedené informace upravují podmínky provozu školy a hygienická opatření
vzhledem ke COVID -19:
OBECNÉ INFORMACE:

•

•

•

Povinnost zakrytí nosu a úst nosit roušky aktuálními pokyny MZd.
Každá osoba - zaměstnanci, třetí osoby – kromě dětí je povinna si při vstupu do budovy
školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným
prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření
MZd. Na tuto skutečnost budete upozorněni oznámením na vstupních dveřích MŠ:
VSTUP JEN S ROUŠKOU“.
Povinnost nošení roušek se může vztahovat na pořádání akcí MŠ (např. školní
představení, kulturní akce, besídky, akce rodičů a dětí, projektové dny, ukázky práce s dětmi
apod.), a to proto, abychom minimalizovali riziko šíření nákazy. Pokud tato situace nastane,
budeme Vás u konkrétní akce o této skutečnosti informovat na vývěskách v MŠ.
Minimalizujte velké shromažďování osob před školou.

•

•

Dodržujte zásady osobní a respirační hygieny (důkladné mytí rukou, kašlat a kýchat do
jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce…) a
v součinnosti s námi veďte k těmto zásadám i Vaše děti.
Při zahájení školního roku aktualizujte u svých třídních učitelek kontakty na Vás
(telefonní čísla a emaily).

V prostorách mateřské školy
•
•

V prostorách mateřské školy se pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání,
vyzvednutí dítěte).
Při vstupu do budovy MŠ použijte připravenou dezinfekci na ruce.

Předávání dítěte v MŠ
•
•

•
•

Předávání dítěte bude probíhat v šatnách školky, prosíme Vás, i zde dodržujte odstupy od
jiných osob, dbejte na to, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování.
Adaptace nových dětí bude také probíhat v tomto režimu. Rodičům nebude umožněn vstup
a pobyt ve třídě. Věřte, že je nám to velice líto, ale z důvodu ochrany zdraví dětí i
zaměstnanců školy se snažíme eliminovat riziko nákazy v mateřské škole a její následné
šíření. Žádáme rodiče nových dětí, aby si zajistili zkrácený pobyt dítěte v prvních dnech
pobytu v mateřské škole.
Po převlečení dítě předejte učitelce do třídy a přesvědčte se o tom, že Vás učitelka vidí, ale
do třídy nevstupujte. Nevstupujte do dalších prostor školy a zachovávejte dostatečný odstup
od jiných osob.
Po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu školy.

Provoz MŠ
•
•
•

•

•

Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen v šatnách jednotlivých tříd.
Budeme se snažit o to, aby se děti zbytečně nemíchaly. Nejsme schopni však zajistit ve
všech otevřených třídách provoz od 6,00 – 16,30, 17,00 v MŠ J.Skupy.
Třída Sluníčko v MŠ J.Skupy a třída Medvídek MŠ J.Šoupala budou stále fungovat jako
třídy scházecí od 6,00 do 16,30-17,00 hodin, ve které se však budou muset potkávat děti
z celé MŠ.
Pokud nechcete, aby se při scházení nebo rozcházení děti jednotlivých tříd potkaly, zařiďte
si příchod Vašich dětí přímo do kmenových tříd a také si je v těchto kmenových třídách
vyzvedávejte.
Slučování dětí se pravděpodobně ani v tomto školním roce nevyhneme (pracovní
neschopnosti zaměstnanců, další vzdělávání pedagogů apod.). Pokud dojde ke slučování
dětí, jsou nastavena zpřísněná pravidla provozu a zajištěna veškerá zvýšená hygienická
opatření.

Pravidla provozu MŠ
•
•

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt
ruce vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem.
Dětem bude dle uvážení pedagogů během dne aplikován antibakteriální gel na ruce.

•
•
•
•
•
•

•
•

Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek
respiračního onemocnění.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě bude vykazovat známky onemocnění při příchodu do MŠ, nebude do
kolektivu přijato.
Pokud dítě vykazuje během dne některý z možných příznaků COVID-19, změříme mu
tělesnou teplotu, dítě bude izolováno od ostatních dětí a neprodleně kontaktujeme zákonné
zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
O podezření je zákonný zástupce povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - u chronicky
nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční onemocnění. Po
odevzdání lékařského potvrzení je dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se
odevzdává pouze jednou.
Žádáme Vás o důslednost a ohled na ostatní děti a zaměstnance. Pokud se vyskytne
u kohokoliv v MŠ příznak onemocnění, budeme řešit karanténní opatření.
Škola pak neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce nezletilých
dětí a zřizovatele.

Organizace vzdělávání dětí
•
•

•

•

•
•

Přednostně budou realizovány ty aktivity, které naplňují školní vzdělávací program Školka
plná zábavy.
O plánovaných aktivitách a akcích školy (Dny „D“, Výletníčky, akce rodičů a dětí,
projektové dny v MŠ i mimo MŠ, plavecký výcvik, infrasauna, bruslení, logopedická
prevence, nabídka kroužků apod….) a podmínkách jejich realizace Vás budeme informovat
na třídní schůzce, vývěskami v MŠ nebo písemnou formou.
Ostatní aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a
dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí nebo bude nutné použít městskou
hromadnou dopravu budou uskutečněny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci;
přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná
s epidemiologickou situací v době konání akce).
Distanční vzdělávání - mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí
většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí
z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených
dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro
distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání.
Zájmové kroužky budou probíhat za zpřísněných hygienických opatření. Zajištěno je
řádné větrání, úklid a dezinfekce všech užívaných prostor.
Zajištění bezpečné vzdálenosti mezi jednotlivými dětmi je však velmi těžce realizovatelné,
proto budeme dbát na řádnou osobní hygienu dětí, důkladné mytí rukou během dne,
dodržování stanovených pravidel, pravidelný úklid, zvýšenou dezinfekci a větrání všech
prostor MŠ.

Školní stravování
•

•

Stravování dětí je zajištěno v běžné podobě, se zvýšenou mírou hygienických pravidel, s
omezením kontaktu dětí s jídlem a nádobím. Děti si nebudou samy jídlo brát a nebudou si
ani samy brát příbory. Ty jim bude rozdávat personál. Ovoce bude podáváno dětem až při
svačině, nikoliv ráno, tak, jako to bylo doposud.
Po celou dobu provozu MŠ je zajištěn řízený pitný režim, za účasti dospělé osoby.

Hygienická opatření MŠ
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Před zahájením nového školního roku byl proveden důkladný úklid a dezinfekce všech
prostor.
U vstupů do MŠ jsou k dispozici dávkovače k dezinfekci rukou příchozích osob.
V každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou dětí (za dohledu dospělé
osoby) a v dalších určených prostorách MŠ prostředky k dezinfekci rukou zaměstnanců.
Během dne bude dbáno na zvýšenou a důslednou hygienu a dezinfekci rukou.
V každé třídě je zajištěno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut),
v šatnách dětí pak řádné větrání po celý den.
Toalety jsou běžně vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači,
textilními ručníky. Jednorázové ručníky pro bezpečné osušení roku jsou k dispozici pro
děti, které nejsou ve své kmenové třídě.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Úklid všech prostor je prováděn pečlivě a denně.
Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci ploch s důrazem na místa dotyku rukou,
dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové
ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor,
zábradlí, WC apod.
Při odpoledním odpočinku dětí platí pravidla jako doposud. Lehátka dětí jsou
dezinfikována.
Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe a personál je o těchto
zásadách poučen. Nádobí je umýváno v myčkách při dostatečně vysokých teplotách.

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) vzhledem ke COVID -19
•

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
• Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví
ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo
přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu,
a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Chtěla bych ještě upozornit, že výše uvedená pravidla MŠ se mohou v budoucnu měnit,
dle aktuální epidemiologické situace .MŠ je povinna postupovat dle pokynů KHS a vyžadovat
dodržování aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených KHS nebo plošně MZd.
Děkuji Vám všem za pochopení a přeji klidný školní rok 2021/2022.
V Ostravě, dne 27.8.2021
Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ
Tento pokyn , vydaný dne 27.8.2021, nabývá účinnosti dne 1.9.2021.

