Mateřská škola, Praha 10, Bajkalská 19/1534
Provoz mateřské školy od 25. 5. 2020 v období mimořádných opatření do období konce
školního roku 2019/2020 v souladu s metodikou pravidel vydanou Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2020.
Podmínky provozu mateřské školy se mohou měnit dle aktuálních vyhlášení Vlády ČR a
jednotlivých ministerstev dle epidemiologické situace.

Úvod
Tato pravidla se vztahují na provozní podmínky Mateřské školy Praha 10, Bajkalská 19/1534,
na náhradním pracovišti Vladivostocká 8/1034, po dobu trvání potřeby dodržování
epidemiologických opatření a doporučení.
Tento dokument stanoví ty provozní podmínky, které se liší (jsou stanoveny nad rámec) od
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších
předpisů.

Provoz mateřské školy


Mateřská škola bude znovu otevřena od pondělí 25. května 2020. Otevřena bude
z provozních a personálních důvodů pouze jedna třída v přízemí budovy. Provozní doba
zůstává beze změn, tzn. 6:30 – 17:00 hodin.



Úplata za vzdělávání se se znovuotevřením školky hradí jako obvykle, odpuštěna je těm,
kteří své děti omluví do konce školního roku 2019/2020.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 K rannímu příchodu do areálu školy bude pro naši školku otevřena velká brána,
využívejte ji. V 9:00 hodin bude uzavřena, pro vstup a odchod z areálu školy
v odpoledních hodinách použijte branku společnou z MŠ Vladivostocká, při zachování
všech bezpečnostních a epidemiologických prvků


Zákonný zástupce /doprovod dítěte, přichází s dítětem k mateřské škole tak, aby
minimalizoval velké shromažďování osob před školou/vraty. Pokud zákonný
zástupce/doprovod uvidí, že je před mateřskou školou/vraty zástup čekajících rodičů,
dodržuje povinné 2 metrové odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními. Odstupy budou těsně před vstupem do budovy školy barevně graficky
vyznačeny na zemi příchozí rampy.



Před školou platí pro všechny povinné zakrytí úst a nosu, dle momentálně platné
legislativy.

Organizace provozu v prostorách mateřské školy


U zvonků do MŠ bude umístěn bezkontaktní dezinfekční stojan s dezinfekcí
(antibakteriální gel). Tu použije doprovod dětí před zazvoněním do třídy. Poté bude
vpuštěn společně s dítětem do zádveří, kde bude dítěti za přítomnosti dospělého změřena

teplota bezkontaktním teploměrem. Při zjištění zvýšené teploty (37 °C) nebude dítě
přijato k docházce. Nikdo s příznaky respiračních onemocnění jako zvýšená tělesná
teplota, kašel, sekret z nosu, ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích
cest nesmí do školky vstoupit. Měření teploty provádí provozní pracovník (ochranné
osobní pomůcky – rouška + štít). Doprovod dítěte sejme dítěti roušku (pokud v ní přijde)
a vloží ji do připraveného označeného (značka dítěte) sáčku a zavěsí na připravený
stojan. Při odchodu opět dítěti nasadí (dle platné legislativy) a sáček umístí zpět na
stojan. Sáčky budou pravidelně měněny. Každé dítě bude mít sáček se svojí značkou.


Po předání dítěte ho přebírá asistentka pedagoga, která ho doprovází do šatny, třídy a
umývárny (kontrola při vstupním mytí rukou), kde se přezuje, převlékne a po vstupu do
třídy si důkladně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem 20 – 30 sekund, ruce si utře
papírovým jednorázovým ručníkem (látkové ručníky nebudou vůbec používány).



Při vyzvednutí dítěte po obědě asistentka dítěti pomůže s oblékáním a obutím, dítě předá
paní školnici, která předá rodiči. Rodič si z věšáku vyzvedne roušku dítěte a neprodleně
odchází. Děti budou co nejvíce na zahradě, při odpoledním pobytu venku budou mít
všechny věci venku, do školky nebude umožněn nikomu vstup.



Na převlečení a pyžamo proto dejte dítěti podepsaný batůžek, tašku a myslete na vhodné
oblečení a obuv na zahradu a zároveň i na cestu domů.



Do mateřské školy děti nebudou nosit žádné hračky, knihy apod.

Stravování


Ruší se volný pitný režim s možností samostatné obsluhy dětí, pití bude dětem nabízet a
obsluhovat učitelka nebo asistentka. Nesmí se tím ale narušit potřeba dětí pít!



U jídla budou děti obsluhovány paní učitelkami a asistentkou (samy si nesmí brát jídlo,
pití ani příbory), výdej jídla a obsluha dětí bude probíhat v osobních ochranných
prostředcích a jednorázových rukavicích u všech zúčastněných.



Pitný režim během pobytu venku na školní zahradě bude zajištěn barely s pitnou vodou
a kelímky na jedno použití.

Hygienická opatření





Aktivity a vzdělávání budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část
dne strávit venku v areálu mateřské školy.
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové
ručníky.
Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut – nejlépe
neustále otevřenými větračkami.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických
zásad a důkladný úklid MŠ (nábytek, hračky, pomůcky, …). Pro čištění a dezinfekci se
používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě
je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476
nebo DVV/RKI).











Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, vodovodní baterie, WC, podlahy,
zábradlí, stoly, spínače světla).
Důkladné čištění všech místností a vynášení odpadkových košů bude prováděno
nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a
umýváren.
Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
Při nutnosti použití venkovního WC bude dítě na WC doprovázet vždy dospělá osoba
přítomná s dětmi na zahradě, WC použije pouze v případě, že nebude obsazeno (MŠ
Vladivostocká). Úklid venkovního WC bude nastaven po domluvě s MŠ Vladivostocká.
Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou
dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
Děti si v mateřské škole nebudou po obědě čistit zuby.

Osobní ochranné pomůcky


Všichni zaměstnanci byli seznámeni s Manuálem pro Provoz mateřských škol v období
do konce školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT ČR a podepsali Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a byli seznámeni s rizikovými
faktory.



Pedagogický personál ochranné osobní prostředky v prostorách školy dle manuálu
nemusí, nicméně jejich použití je na jejich osobním zvážení – k dispozici budou mít
určitý počet respirátorů, roušek a ochranný štít.



Ostatní personál dle manuálu ochranné osobní prostředky nosit musí (viz. manuál
Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020).

Epidemiologická opatření









Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy
přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to
doloží potvrzením lékaře.
Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude
umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě
neprodleně vyzvedne.
Dle pokynů ministerstva bude okamžitě kontaktována spádová hygienická stanice a
postupováno dle jejích pokynů.
Ostatní děti budou přemístěny do jiné místnosti nebo na zahradu MŠ a vezmou si
roušky.




Po návratu dítěte zpět do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a
že může do kolektivu.
Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při
protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud
některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o
účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně
prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech
neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.).
Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské
školy umožněn.
V Praze dne 19. 5. 2020

Mgr. Ludmila Pešulová
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Anděla Zapadlová………………………………………………..

