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PODMÍNKY POBYTU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Podmínky  pobytu  dítěte  v  mateřské  škole  jsou  zpracovány  dle  Metodiky  vydané  Ministerstvem
školství, v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících infekčnímu onemocnění
(např.  horečka,  kašel,  dušnost,  náhlá  ztráta  chuti  a  čichu  apod.).  Dítě  ani  osoby  ve  společné
domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené
Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:  

 věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami,
 chronické  onemocnění  plic  (zahrnuje  i  středně  závažné  a  závažné  astma  bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
 onemocnění srdce a nebo velkých cév s  dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

např. Hypertenze,
 porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 těžká obezita (BMI nad 40 ), 
 farmakologicky léčený diabetes mellitus, 
 chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 

ledvin (dialýza),
 onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže
být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

PŘÍCHOD DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Dítě je přiváděno pouze  jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší  65 let,
které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školy povinno mít
roušku/ústenku (dle aktuálního nařízení  vlády,  doporučení MZ ČR, apod.)  a  při vstupu do objektu
školy použít  dezinfekci.  Z důvodu zajištění  dezinfekce šaten,  je nutné  děti přivádět do 8:30 hod;
pozdější příchod nebude umožněn.

Doprovod dítěte  je  povinen udržovat  před  školou odstupy  2  metry (v  souladu s  krizovými  nebo
mimořádnými opatřeními). V prostoru šaten je pobyt omezen na co možno nejkratší dobu, přičemž se
v šatně mohou současně vyskytovat maximálně 2 děti s doprovodem. Doprovod má umožněný vstup
pouze do šaten dětí (dále do prostor školy je vstup zakázán). Dítě je povinno před vstupem do třídy si
umýt ruce mýdlem a vodou.

V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ze strany mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než
obvyklou část dne venku –  na zahradě školy.  Doprovázející  osoba se v prostorách mateřské školy
pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). 
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Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

Pro pobyt venku se využívá  pouze zahrada školy.  Dle aktuálních podmínek se budou skupiny dětí
intervalově střídat nebo bude určen prostor pro jednotlivé skupiny. 

Rukavice  pro  běžné  činnosti  nejsou  nutné,  ale  v  případě  dopomoci  s  osobní  hygienou  dětí,
při  výdeji jídla a likvidaci  odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců zpravidla
používány. 

Doprovod dítěte  zajistí,  že dítě nebude do mateřské školy vnášet žádné předměty (včetně hraček,
přírodnin, mincí, sladkostí apod.) s výjimkou podepsané láhve s nápojem (pro pobyt venku).
Při  vyzvednutí  dítěte  ze  školky  nezůstanou  v  prostorách  šatny  žádné  osobní  věci  s  výjimkou
náhradního oblečení  uloženého v obalu (igelitový  sáček,  igelitová  taška apod.).  Po dobu platnosti
doporučení  epidemiologů  bude  mít  každé  dítě samostatný  igelitový  sáček  na  roušku,  se  kterou
do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém sáčku označeném jménem dítěte
roušku čistou pro případ podezření na možnou nákazu.   
Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund)
umýt  ruce  vodou  a  tekutým  mýdlem.  Mytí  probíhá  zpravidla  pod  dohledem  pedagogického
pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.  

HYGIENICKÁ SPECIFIKA

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstupovat. 

Pokud  se  u  dítěte  v  průběhu  dne  objeví  příznaky infekce  dýchacích  cest,  bude  umístěno
do izolace a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky onemocnění v průběhu výkonu práce,
školu opustí v nejkratším možném čase a bude postupovat v souladu s doporučením KHS. 

PROVOZNÍ INFORMACE

Mateřská  škola zajišťuje  každodenní  úklid  a  provádí  dezinfekce  dle  sanitačního  řádu  (průběžná
dezinfekce povrchů, zábradlí, klik apod.).

Po ukončení  doby,  která je stanovena pro  přivádění dětí do mateřské školy,  tj. v 8:30 hod,  bude
provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školy.

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce jednotlivých tříd.  

Odhlašování dětí ze stravování bude možné odhlásit týž den do 6:15 hod SMS zprávou na tel. číslo:
+ 420 773 193 721. Z  hygienických důvodů  NEODHLÁŠENÉ OBĚDY NEBUDOU VYDÁVÁNY. Odchod
dětí po obědě oznamujte škole rovněž SMS zprávou na tel. číslo:  + 420 773 193 721.

V  Brně dne 13.05. 2020         ředitelka školy          


		2020-05-13T12:00:37+0200
	Bc. Lenka Skokanová




