Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří: 18. 5. 2020
Počet listů:2
Počet příloh:1
Komu: Zákonným zástupcům dětí v MŠ Záboří
Věc: Informace pro rodiče k zahájení provozu MŠ Záboří od 25. 5. 2020
Vážení rodiče,
Jak již bylo dříve avizováno, bude po dohodě se zřizovatelem od 25. května 2020
znovuotevřena mateřská škola v Záboří. Předkládám Vám nyní informace, které se týkají
provozu v MŠ za zvláštních hygienických podmínek.
Mateřská škola bude v provozu v běžném čase od 6:15 do 16:15 hod.
Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému
infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
pokud dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní
opatření.
Nedoporučuje se posílat do školky dítě, které je v tzv. rizikové skupině nebo je v této
skupině osoba žijící s ním ve společné domácnosti. Všechny rizikové faktory jsou popsány
v čestném prohlášení, které najdete přiložené na konci tohoto mailu. Toto čestné prohlášení
odevzdá zákonný zástupce první den po při příchodu do MŠ, popř. ho podepíše na místě. Bez
tohoto prohlášení nebude dítěti umožněno předškolní vzdělávání!
Zákonný zástupce poučí svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

Příchod a odchod z mateřské školy
Do budovy vstoupí s dětmi pouze jedna doprovázející osoba s nasazenou rouškou.
Zákonní zástupci předají dítě zaměstnanci MŠ ve vymezeném prostoru. Budou-li doprovázet
dítě k šatnímu místu, nechají obuv ve vymezeném prostoru a použijí dezinfekci na ruce.
V prostorách školky se budou zdržovat co nejkratší dobu. Boty si budou ve vymezeném
prostoru přezouvat i děti. Tato opatření platí i při vyzvedávání a odchodu dítěte z MŠ.
Při příchodu bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Ihned po převlečení,
ještě před vstupem do třídy, si dítě pod dohledem zaměstnance MŠ umyje (20 - 30 sekund)
ruce tekoucí vodou a antibakteriálním mýdlem.
Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou,
dodržovat odstupy 2 metrů. (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
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Organizace v prostorách mateřské školy
Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné,
stráví děti větší část dne venku a v areálu MŠ (na hřišti).
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví,
může být rouška nebo ochranný štít použit.
Jednorázové rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní
hygienou dětí, při přípravě jídla, manipulaci s ložním prádlem, likvidaci odpadů budou ze
strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5
minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.
Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání vydaných epidemiologických
opatření je zakázáno vnášet osobní hračky do MŠ a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve
třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Při vyzvednutí dítěte ze
školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního
oblečení v sáčku na věšáku šatního místa.
Každé dítě bude mít na místě v igelitovém sáčku se jménem čistou roušku pro případ
podezření na možnou nákazu.

Hygienická specifika
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (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 budou umístěny do jiné místnosti nebo bude probíhat výuka 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 budou
umístěny do jiné místnosti nebo bude probíhat výuka venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Provozní informace
Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky (do 8:30 hod), bude
provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, kliky, vnější část
šatních skříněk apod.) Po ukončení provozu bude provedena dezinfekce prostředí tříd,
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dezinfekčním prostředkem budou otřeny předměty sloužící dětem. Při stravování bude dětem
servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který bude vybaven rouškou a jednorázovými
rukavicemi. Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky
(rouška, ochranné rukavice). Do jídlonosičů bude oběd vydán pouze ve výjimečném
případě při náhlém onemocnění dítěte a jen první den nemoci! Prosíme rodiče, aby
obědy odhlašovali včas.
Přejeme Vám v této těžké době hlavně hodně zdraví a řiďme se hlavním mottem této doby:
„Společně to zvládneme!“

Mgr.
Michal
Gutwirth

V Záboří dne 18. 5. 2020

Digitálně podepsal
Mgr. Michal
Gutwirth
Datum: 2020.05.19
08:02:48 +02'00'

Martina Řandová, ved. uč. MŠ, Mgr. Michal Gutwirth, ředitel školy
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
…............................................................................................................................................................
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V .......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
Podpis zákonného zástupce nezletilého
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.

