Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří 31. 8. 2020
Počet listů:2

Komu: Zákonným zástupcům dětí v MŠ Záboří
Věc: Informace pro rodiče k provozu MŠ Záboří ve školním roce 2020 -2021

Vážení rodiče,
Předkládám Vám informace, které se týkají provozu MŠ za zvláštních hygienických
podmínek vzhledem ke Covid–19 podle „Manuálu“ MŠMT ze dne 17. 8. 2020 (Provoz škol a
školských zařízení ve školním roce 2020/2021)
Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících
infekčnímu onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma…).
Mateřská škola bude v provozu v běžném čase od 6:15 do 16:15 hod.
Bude-li v MŠ nepřítomna více než polovina dětí s povinnou předškolní docházkou (z důvodu
opatření KHS, MZČR, karantény) budou tyto děti vzdělávány prvky distanční výuky.

Příchod a odchod z mateřské školy
Do budovy MŠ vstoupí s dětmi pouze jedna doprovázející osoba s nasazenou rouškou.
Doprovázející osoba předá dítě pracovnici MŠ nebo dítě doprovodí k šatní skříňce a poté
předá učitelce. V tomto případě nechá obuv ve vymezeném prostoru a použije dezinfekci na
ruce. V prostorách školky se budou doprovázející osoby zdržovat co nejkratší dobu. Boty si
budou ve vymezeném prostoru přezouvat i děti. Tato opatření platí i při vyzvedávání a
odchodu dítěte z MŠ.
Ihned po převlečení, ještě před vstupem do třídy, si dítě pod dohledem zaměstnance MŠ
umyje ruce tekoucí vodou a mýdlem. Použije textilní ručník.
Doporučuje se 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
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.
Dítě může mít na místě v igelitovém sáčku se jménem čistou roušku pro případ podezření
na možnou nákazu. Jinak roušku zajistí škola.
Kulturní pořady, divadla, vzdělávací akce, vánoční focení, tvořivé dílny s rodiči, výlety
apod. budou v letošním roce omezeny nebo zrušeny v závislosti na „semaforu“ MZČR.

Hygienická specifika
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, bolest
hlavy, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy
vstoupit.
Pokud dítě onemocní během pobytu v MŠ, bude mu poskytnuta rouška a bude umístěno do
samostatné místnosti. Zákonní zástupci budou ihned informováni, a co v nejkratším čase dítě
z MŠ vyzvednou.
Pokud dítě trpí přetrvávajícími příznaky chronického onemocnění včetně alergického
onemocnění (rýma, kašel), musí zákonný zástupce prokázat, že dítě není infekční (potvrzení
praktického lékaře pro děti a dorost).
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.
Prosím, učte svoje děti zásadám hygieny, smrkat do jednorázového kapesníku s následným
umytím rukou.
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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,
dezinfekčním prostředkem budou otřeny předměty sloužící dětem. Při stravování bude dětem
servírováno jídlo určeným zaměstnancem. 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.

Děkujeme za pochopení.

V Záboří dne 31. 8. 2020

Martina Řandová, ved. uč. MŠ, Mgr. Michal Gutwirth, ředitel školy
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