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Organizace provozu školy









Mateřská škola bude otevřena od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Při ranním příchodu do MŠ (nejpozději do 8:00 hod.) za hlavními dveřmi MŠ si
vydezinfikuje zákonný zástupce ruce. U 1. vchodu je stojan s desinfekcí, ve druhém
vchodu hlavní budovy a ve třídě Pomněnek je desinfekce uložena na stolečcích. Za
uložení dezinfekce zpět na určené místo zodpovídá doprovázející dospělá osoba
přivádějící dítě do MŠ. Teprve poté vstoupí do prostor MŠ. DÍTĚ DO MŠ
DOPROVÁZÍ A VYZVEDÁVÁ POUZE JEDNA DOSPĚLÁ OSOBA.
Vyzvedávání dětí po obědě zajistí rodiče v čase od 12:15 do 12:30 hod.; co nejdříve
opustí prostory šaten MŠ.
Zákonní zástupci nebo doprovázející osoba nemá přístup do umýváren a tříd.
Odpolední vyzvedávání v čase od 14:45 do 16:30 hodin bude pro rodiče fungovat na
stejném principu, jako při ranním příchodu dětí. Po předání dítěte všichni co nejdříve
opustí prostory šaten MŠ. V 16:30 hodin se MŠ uzamyká a dezinfikuje.
Je potřeba dětem každý den zajistit batoh s čistou lahví na pití (označenou značkou
dítěte) pro pobyt venku, která bude uložena v šatně.

Povinnosti rodičů








Zákonní zástupci dohlédnou na to, aby děti nenosily žádné hračky ani předměty
z domova do MŠ.
Po dobu pobytu v šatně dohlédnou zákonní zástupci na rychlý průběh převlékání, poté
dítě předají učitelce a v co nejkratším čase opustí budovu MŠ. Pedagog zajistí, aby si
dítě důkladně umylo ruce vodou a mýdlem (20 – 30 vteřin).
Zákonní zástupci obstarají dětem 3 roušky (pro případ podezření výskytu COVID –
19) v uzavřené krabičce..
Je nutné, aby zákonní zástupci byli v průběhu celého dne dosažitelní na telefonu nejen pro případ nevolnosti, ale i pro případné podezření a příznaky na COVID
– 19. Zákonní zástupci předají v MŠ aktuální telefonický a emailový kontakt.
Zákonným zástupcům DOPORUČUJEME používat ve společných prostorách MŠ
roušku.

Hygienické zásady









Budeme používat textilní ručníky, ale pro případ potřeby budou v umývárně
k dispozici rovněž papírové jednorázové ručníky.
Na umyvadlech bude vždy připraveno mýdlo na umytí rukou.
Výměna lůžkovin bude probíhat dle termínů stanovených MŠ. Mateřská škola zajistí
praní lůžkovin při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Lůžkoviny budou
uložené v obalu, který zabrání kontaminaci okolí nečistotami. Rodiče zajistí 1x za
týden řádné vyprání pyžama dítěte – pyžamo dítěte přinesou vždy v pondělí (nebo po
nejbližším návratu do MŠ) vyprané v obalu na jedno použití.
Dítě bude mít každý den čisté a vyprané oblečení. Podrážky bačkorek budou v případě
potřeby vydezinfikovány. Bačkorky se budou ukládat do police botníku dítěte, ne na
zem po špinavých botách.
Bude zajištěno dostatečné větrání jednotlivých místností (tříd, šaten i chodeb)– hlídání
optimální teploty v prostorách, kde se děti pohybují.
Pedagogové si sami určí využívání ochranných prostředků během pracovní doby
(roušky, štíty, ochranné rukavice).

Školní stravování



Před každým jídlem si děti řádně umyjí ruce mýdlem.
Dětem nebude umožněn samoobslužný výdej, např. odebírání příborů z hromadných
zásobníků.

Postup při podezření na možné příznaky COVID – 19












Pokud se u dítěte v průběhu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky infekčního
onemocnění, jsou zákonní zástupci povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude
umístěno do zvláštní místnosti, kde mu zajistí dozor pracovník školy, dokud se rodiče
nedostaví. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě
zdravé a může do kolektivu.
Při podezření na COVID - 19 škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě podezření u některého z dětí na nákazu COVID – 19 si v nejkratším
možném čase všechny děti i pracovníci školy nasadí roušky, které budou nosit do
odvolání.
Pokud se nákaza u někoho z MŠ potvrdí, rodiče budou neprodleně informováni dle
pokynu KHS.
Děti s rýmou, kašlem či jinými příznaky nemoci nebudou do MŠ přijímány.
Pokud má dítě alergické či respirační potíže, je nutné zajistit potvrzení lékaře o
zdravotním stavu dítěte.
Zákonní zástupci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
O onemocnění dítěte informují rodiče telefonicky na čísle 731477802, popř.
721640085.
Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distnčním způsobem dětem, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí

z celé mateřské školy. Děti mají povinnost se distančně vzdělávat v případě, že jsou ve
věku, kdy je pro ně předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech nemá škol
apovinnost děti distančně vzdělávat.

Základní pravidla pro provádění úklidu









Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech
prostor, včetně vybavení MŠ (rodičům nebude umožněn vstup dříve než v 6:30 hodin).
Zvýšená frekvence dezinfekce nejvíce používaných míst (kliky, stoly, židle….)
Průběžně bude probíhat dezinfekce používaných hraček; hračky se budou střídat a
používat takové, které jdou omývat a dezinfikovat.
Pro čištění a dezinfekci se používají prostředky, které působí jakoukoliv virucidní
aktivitou (zejména EN14476 nebo DVV/RKI)
Vyprazdňování odpadkových košů se provádí minimálně jednou denně.
Úklid a dezinfekce toalet a umýváren probíhá minimálně jednou denně.
Každý den ráno a odpoledne budou vytřeny a vydezinfikovány šatny dětí, budou
otřeny kliky, dveře, spínače, světla, botníky…
Několikrát denně se bude provádět úklid denních prostor, kde se děti i dospělí budou
pohybovat.

Podmínky provozu se mohou dle situace měnit. Informace o změnách najdete na vývěsce před
budovou MŠ, v šatnách, na webových stránkách.
V Merklíně dne 28. 8. 2020

