Mateřská škola Vendryně č.1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace

DODATEK č.1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

PODMÍNKY PROVOZU A VNITŘNÍHO REŽIMU MŠ
VZHLEDEM KE COVID-19
Níže uvedené podmínky:
 Respektují závazná pravidla a doporučení MŠMT a MZd.
 Reagují na případné změny na základě aktuální epidemiologické situace.
 Naplňují povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zaměstnanců.
Škola je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášena KHS nebo plošně MZd.

POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA
 Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
 Dodržovat respirační hygienu (kašlat, kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku,
ten neprodleně vyhodit a umýt si ruce).
 Dodržovat sociální distanc, skupinovou izolaci.
 Používat ochranu úst a nosu – podle příslušného stupně pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, při kontaktu s třetí osobou
(zákonní zástupci, prarodiče, příbuzní).
 Vstup třetích osob do prostor MŠ omezit na dobu nezbytně nutnou (předávání a
vyzvedávání dětí, převlékání)
 Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách jednotlivých tříd MŠ nemají povinnost
nosit roušky.
 Opakovaná edukace.
KONKRÉTNÍ PRAVIDLA PRO PEDAGOGY
 Informovat děti a rodiče vhodným způsobem o hygienických a protiepidemických
pravidlech. Aktualizovat kontakty na zákonné zástupce.
 Zdůrazňovat průběžně zásady osobní a respirační hygieny (kašlat, kýchat nejlépe do
jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a umýt si ruce).
 Dohlédnout, aby si dítě po příchodu do budovy v co nejkratším čase důkladně umylo
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou.
 Větrat ve třídě, v šatně (často a intenzivně, opakovaně).
 Dávat důraz na umývání rukou (případně dezinfekci) před odebíráním stravy.







Neumožnit samoobslužný výdej (odebírání příborů z hromadných zásobníků).
Nepřijímat do kolektivu děti s příznaky onemocnění.
Pokud to lze, zařazovat vzdělávací aktivity pořádané venku – na školní zahradě, hřišti,
parku a okolí školy, kde nedochází ke kumulování více osob. Tato praxe významně
snižuje epidemiologická rizika, zlepšuje celkovou zdravotní kondici.
Pokud je zaměstnanec v rizikové skupině, může dle svého uvážení pro svoji ochranu
používat roušku či jinou ochranu.

KONKRÉTNÍ KROKY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Pokud se příznaky projeví v průběhu dne je nutné volit tento postup:
 Poskytnout roušku dítěti a umístit ho do předem připravené místnosti, zajistit dozor
nad dítětem do doby převzetí zákonným zástupcem.
 Při péči o nemocného používá zaměstnanec ochranné osobní pomůcky.
 Izolace od ostatních (prostor dobře udržovatelný, dezinfikovatelný, větratelný
oknem, ideálně s umyvadlem..).
 Informovat zákonného zástupce o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ
a upozornit ho, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o
dalším postupu.
 Informovat ředitelku MŠ.
 Zajistit dezinfekci hraček ve třídě.
V případě výskytu nemoci covid-19 v MŠ:
 Škola neprodleně informuje zákonné zástupce dětí o vzniklé situaci a následných
krocích v provozu školy stanovených KHS.
HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO ÚKLID MŠ
 Doplňovat dezinfekci na ruce před vstupem do jednotlivých tříd.
 Pravidelná výměna ručníků.
 Denně důkladný úklid všech místností.
 Vyprazdňování odpadkových košů - denně.
 Úklid všech povrchů provádět na mokro, s použitím dezinfekčního prostředku,
koberce se vysávají.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, baterie
umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce) – provádět ji
(podle konkrétních podmínek) i několikrát denně.
 Praní prádla při teplotách nad 60’C, použité prádlo neprotřepávat, jeho třídění
provádět ve vyčleněné místnosti. Použité prádlo skladovat ve vyčleněném prostoru.
 V případě dítěte, které mělo příznaky infekčního onemocnění, vyměnit ložní prádlo,
ručník, zajistit okamžitou dezinfekci povrchů a předmětů v dané třídě.

ŠKOLNÍ JÍDELNA
 Musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 Mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces nad 60’C). Při ručním
mytí zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 ‘C.

POVINNOSTI TŘETÍCH OSOB POHYBUJÍCÍCH SE V BUDOVĚ MŠ:
(zákonní zástupci, prarodiče, příbuzní, osoby, které přivádí nebo vyzvedávají děti)









Používat při vstupu dezinfekci rukou.
Dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
Dodržovat respirační hygienu (kašlat, kýchat ,smrkat nejlépe do jednorázového
kapesníku).
Používat ochranu úst, nosu ve všech prostorách MŠ – podle příslušného stupně
pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Vybavit dítě rouškou, která bude v šatně ve skříňce v sáčku.
Dodržovat odstupy, v šatně se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu
(předávání a vyzvedávání dětí, převlékání).
Třetí osoby se mohou pohybovat pouze v prostorách šatny, nevstupují do umýváren
a jednotlivých tříd.
Kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy je možný pouze v nutných
případech.

POVINNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ









Neposílat do MŠ děti s příznaky nemoci
(horečka, zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, svalů,
kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu, apod.), tyto děti nebudou do školského zařízení
přijaty.
Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota do 37’C.
Pokud se příznaky projeví v průběhu dne, je zákonný zástupce povinen, ihned po
oznámení, vyzvednout dítě z MŠ a dále telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost
potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.
Nahlásit změnu telefonního čísla, e-mailu.

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
ZÁKONEM JE NYNÍ NOVĚ STANOVENA
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním
způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat.
Povinné vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, začíná v případě, pokud není možné osobní přítomnost většiny dětí ( více než
50%).
Důvody osobní nepřítomnosti pro distanční výuku
• krizové opatření vyhlášené po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z
důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření MZd nebo KHS
podle zákona o ochraně veřejného zdraví
• nebo z důvodu nařízení karantény
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než
50 % dětí konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti, kterým je
zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání.
V uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“ -jedna skupina prezenční, druhá distanční
Způsob komunikace se zákonnými zástupci dětí v případě distanční nebo smíšené výuky
 e-mail, telefon (oznámení o zahájení distanční výuky, o pravidlech předávání
materiálů pro děti mezi školou a zákonnými zástupci).
Pravidla a organizace vzdělávání distančním způsobem v konkrétních podmínkách
 Učitelky prostřednictvím domluvené komunikační platformy (papírová forma)
předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro
domácí prostředí, inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů, na tvoření, čtení,
didaktické hry, pohybové aktivity). Nové náměty vkládány do složek vždy v pátek.
 Složky s náměty jsou k vyzvednutí v šatně na skříňkách dětí.
 Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře.
 Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická
příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí.
 Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro
všechny, ale také aktivit individuálně cílených.
KDY ŠKOLA NEMÁ POVINNOST VZDĚLÁVAT DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který
nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat
vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti
nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.

Škola tedy nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že nejsou naplněna předešlá
ustanovení, tedy například:
 v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu
a vzhledem k výše uvedeným pravidlům dále také zejména, pokud
 je dětem nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, pokud
 jsou děti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).
Děti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním
způsobem.
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole
nepřítomným dětem studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů na
dané období.
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