Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace
OPATŘENÍ K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19
aktualizováno k 26.8.2020

Do mateřské školy smějí vstupovat pouze zdravé osoby – týká se dětí, jejich
doprovodu i ostatních osob vstupujících do budovy školy.
Dezinfekci rukou provedou všechny dospělé osoby ihned po vstupu do budovy
školy. Děti si před vstupem do třídy důkladně (20 – 30 sekund) umyjí ruce vodou
a mýdlem.
Roušky – v budově školy není povinnost nosit roušky. Zavedení povinnosti nosit
roušky se řídí podle stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv.
semaforu. V případě, že bude okres Brno město zařazen do stupně pohotovosti II
(oranžová barva), zavede příslušná krajská hygienická stanice povinnost nošení
roušek ve společných prostorech školy.
Pořádání hromadných akcí – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 24. 8. 2020 zakázalo pořádání hromadných akcí nad 1000 osob (pokud se
pořádají převážně ve vnějších prostorech), resp. do 500 osob (pokud se pořádají
převážně ve vnitřních prostorech) s tím, že je povinnost nosit ochranné prostředky
k zakrytí úst a nosu v případě, že počet účastníků ve stejný čas přesahuje 100 osob.
Obecně se nedoporučuje, aby školy a školská zařízení pořádaly hromadné akce,
pokud se ale rozhodnou hromadnou akci pořádat, jsou povinny řídit se uvedeným
mimořádným opatřením.
Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění - u chronicky
nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel apod.
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.
Kroužky – nejsou zakázány, nicméně MŠMT doporučuje zvážit jejich realizaci
a v případě, že kroužky realizovány budou, doporučujeme zvážit nastavení
podmínek tak, aby se minimalizovala možnost přenosu nákazy (neměnit skupiny
dětí, dodržovat všechna hygienická a jiná doporučení).
Výuka plavání – plavecký výcvik není zakázán nebo omezen, doporučujeme řídit se
hygienickými a provozními pravidly uvedenými v manuálu.
Jídelny – doporučení: neumožňovat samoobslužný výdej jídel, vydávání příborů
pracovníkem školní jídelny.

zdroj https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

