Mateřská škola pohled
a

zřizovatel obec pohled
stanovili podmínky provozu

MATEŘsrn ŠxorypoHLED
v oBDoBI Do KONCE SKOLNIHO ROKU

201912020

V souvislosti s uvolňováním vládních opatření obnovuje zřizovatel Obec Pohled, po
dohodě s ředitelkou Mateřské školy Pohled, provoz mateřské školy v omezeném režimu
a za přísných hygienických podmínek, v souladu s doporučením MŠMTČRze dne 30.
dubna 2020 a dle místníchpodmínek.

Provoz mateřské školy bude obnoven dne 21. 5. 2020
Provoz mateřské školy bude od 6:30 - 15:30hodin
Žáaáme rodiče, aby respektovali tato opatření:
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:

.
o

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen ,,rouška").
Dodrženíodstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(tedy není nutné např. u doprovodu dítěteičlenůspolečnédomácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

.
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Žádáme rodiče, aby se neshromažd'ovali zbytečně v areálu mateřské školy.
před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné u doprovodu dítěte/členůspolečnédomácnosti). Pro
minimalizaci pohybu osob v areálu lVŠZaOame, aby doprovod dítěte tvořila
pouze ,t osoba.
Pro vŠechny osoby nacházející se v areálu MŠplatí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské

.
.

školy

''

předávání dětí bude probíhat za dodržování hygienických zásad (rozestupy 2 m,
roušky na obličeji), v prostoru mezi dveřmi v MŠsi dítě převezme pedaqoqický
pracovník, dítěti změří bezkontaktním teploměrem teplotu.
Rodičůmnebude umožněn vstup do budovy mateřské školy.

Děti, které budou při ranním filtru vykazovat jakékoli symptomy nemoci (teplota,
kašel, ryma, bolest hlavy, slabost a apatie) nebudou do mateřské školy přijaty!

Tělesná teplota bude dětem a personálu měřena ještě min. 1x v průběhu dne.
Pokud se u dítěte projeví symptomy onemocnění, bude izolováno, rodič bude
informován o jeho stavu a bude povinen dítě bezodkladně vyzvednout. Do
mateřské školy bude dítě opětovně přijato nejdříve po 3 dnech.

ochranné pgrr_šký budou používányi uvnitř budovy mateřské školy (pedagogičtí
pracovníci MS v rizikových skupinách) - jejich používáníbude vyhodnocovat
pedagogický pracovník. Dítě bude potřebovat min. 3 ks roušek na každý den a dva
označenéigelitové sáčky (na čistéa použitéroušky).
Aktivity v mateřské škole budou probíhat z většíčásti na zahradě v areálu MŠ(dle počasí),
Neprodleně po přezutí a převlečenísi každédítě musí důkladně (20 až30
sekund) umýt ruce vodou, tekutým mýdlem a dezinfikovat.
Po celou dobu bude v mateřské škole používána dezinfekce a jednorázové
hygienické potřeby (ručníky,rukavice).
Při vyzvedávání, pokud děti budou na zahradě mateřské školy, se bude doprovod
zdržovat výhradně na chodníku (případně u brány) a vyčká příchodu svého dítěte
(dodržovat povinnost roušek, bezpečný odstup min. 2m).

Přímá komunikace rodičůs pedagogy školy bude omezená, využíván bude

messen ger, emai lov é zprávy, telefon ické spoje

n

í.

Při podezření na možnépříznaky C§VID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COV|D-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
Pokud dítě bude vykazovat něktený zmožných příznakůCOVID-19, bude 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 bude pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na
pobyt venku s povinným nošenímroušky, dokud nebude známý zdravotní stav
indisponovaného dítěte. Teplota se bude měřit bezkontaktním teploměrem k
měřen í tělesné teploty.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu
opustív nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovanéhoodstupu.
Děti pak budou umístěny do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s
povinným nošenímroušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného
zaměstnance školy.

Rárhcová pravidla pro zajištěníško,1ní',stravování v zařízení školního stravováni

V místníchpodmínkách, dle množstvi dětí a personálu, bude školnístravování
a
a

probíhat v běžnépodobě.
Před zahá4ením stravování si každédítě umyje ruce.
Pokrmy bude vydávat personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití
nebudou nabírat a nebudou si brát ani příbory.
Při přípravě jídel a při vydávání bude dodržována zvýšená míra běžných
hygienických pravidel.

Osoby s rizikovýrni faktory
M

1.

i

n

isterstvo zd ravotn ictví sta n ovi lo n ásled

uj íc

í rizikov é faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami,

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středn ě závažné a závažnéastma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbounapř. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě(steroidy, HlV
aPod.), b) při protinádorové léčbě,c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní
dřeně,
5. Těžká obezita (BMl nad 40kglm2),

6. Farmakologicky léčenýdiabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadujícídočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
výŠenebo pokud něktený z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
DoporuČuje se, aby zákonni zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účastidítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvnim vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení,
která je možnépodepsat před vstupem dítěte do školy:

.

o
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pÍsemnéseznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
písemnéčestnéprohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, .áhlá ztrátachuti a čichu apod.), a
podmínky obnovení provozu mateřské školy
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