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Tato příloha definuje podmínky provozu mateřské školy v období od 1. 9. 2020 do odvolání
Prováděcí předpisy:
Dokument MŠMT Provoz mateřských škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021,
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Opatření proti onemocnění COVID-19
V šatně třídy jsou maximálně čtyři děti s doprovodem.
Osoby, které přivádí nebo vyzvedávají děti:
- použijí před vstupem do budovy dezinfekční prostředek na ruce umístěný vpravo za
vstupními dveřmi.
- Při pohybu po školce nebo čekání do šatny dodržují bezpečný rozestup dva metry.
- Nevstupují do třídy.
- Pokud předávají nebo vyzvedávají dítě na zahradě školky, použijí dezinfekční prostředek
na ruce.
- Při příchodu a odchodu se v budově a na zahradě zbytečně nezdržují.
- Dodržují hygienická opatření nařízené školou.
- Po příchodu do školky pošlou dítě umýt si ruce.
- V případě onemocnění dítěte nebo člena domácnosti infekční chorobou jakéhokoli typu
neprodleně informují školku.
Mateřská škola zajistí denní dezinfekci prostor (podlahy, kliky, madla, sociální zařízení).
Výchovně vzdělávací proces bude uzpůsoben tak, aby nedocházelo k setkávání jednotlivých
tříd. Na zahradě jsou vyčleněny plochy pro jednotlivé třídy.
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Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel 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. Toto se týká i zaměstnanců školy.

HYGIENICKÁ SPECIFIKA
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O
podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s
povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy
jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti
teplotu.
Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti umístí do jiné
místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý
zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

V Brně dne 27. 8. 2020

Otakar Kolář, ředitel
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