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INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020
Na základě vydané metodiky MŠMT ČR pro mateřské školy ze dne 30. 4. 2020
Mateřská škola Město Libavá zahájí provoz v pondělí dne 25. května 2020.
Provozní doba 6:15-16:00.
Rodiče potvrdí a předají informaci o docházce dítěte škole do pondělí 18. 5. 2020.
Zahájením provozu MŠ rodičům zaniká nárok na OČR.
Vzhledem k mimořádným opatřením prosíme všechny rodiče, aby zvážili
nutnost docházky dítěte do MŠ. A rodiče, kteří mohou, žádáme o vyzvedávání
dětí po obědě, nebo co nejdříve po odpočinku.

PRAVIDLA PROVOZU MŠ V DOBĚ COVID-19
1. PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE A POHYB PŘED MATEŘSKOU
ŠKOLOU
· Dodržování odstupu dvou metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.
· Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst
a nosu.
· Do budovy budou vcházet děti v doprovodu jedné osoby dle pokynů pověřeného
zaměstnance (v šatně mohou být max. 2 děti s doprovodem).
· Dětem bude před vstupem do školy změřena teplota, proveden ranní filtr - do MŠ
nebudou vpuštěny osoby s příznaky infekce dýchacích cest, symptomy příznaků
Covid-19.
· U vchodu probíhá desinfekce rukou.
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2. 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.
Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto
prohlášení.
· Doprovodu je zakázán vstup do tříd, v šatně a v prostorách MŠ se doprovod zdržuje
nezbytně nutnou dobu.
· Děti v areálu MŠ nemusí mít roušku. Prosíme ponechat alespoň jednu roušku ve
skříňce v šatně pro případ náhlých infekčních příznaků. (v uzavíratelném sáčku)
· Předání dětí po odpočinku bude umožněné od 15:00, za stejných pravidel jako u
příchodu
3. VE TŘÍDĚ

· Po přezutí a převléknutí si každé dítě po vstupu do třídy důkladně umyje a
vydesinfikuje ruce pod dohledem pověřené osoby.
· Nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění (pokud má dítě
alergickou rýmu, nebo kašel je potřebné aktuální potvrzení od lékaře, že je
příznak neinfekční).
· Školní jídelna pro mateřskou školu bude fungovat v běžném režimu (svačina,
oběd, svačina).
· Bude probíhat zvýšená desinfekce prostor MŠ dle stanovených pravidel.
· Dítě si nesmí z domu přinést žádnou hračku, věc apod.
· Na dopolední vzdělávání budou děti do prostor školy vpuštěny v době od 6:15
do 8:00.
· Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v souladu se ŠVP s upravenými
pravidly s omezením pohybu a v omezeném prostoru.
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4. 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).

5. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, KDYŽ 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 škole s tímto vědomím.
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Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce dítěte:
· Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví.
· Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti, čichu a pot).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v
mateřské škole umožněna. (Čestné prohlášení a Informace k provozu MŠ v období do
konce školního roku 2019-2020)
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