Pokyny k provozu MŠ Juárezova ve školním
roce 2020/21 vzhledem ke COVID - 19
příloha Školního řádu po dobu trvání školního roku 2020/21. č.j. 5/2020
1. Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání
dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od
standardních podmínek provozu MŠ Juárezova a je přílohou Školního řádu po
dobu trvání školního roku 2020/21. Tento dokument vychází z podkladů
Ministerstva zdravotnictví, z MANUÁLU pro provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19.
2. Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejnehozdravi.pdf
3. Pravidla RESPEKTUJÍ podmínky MŠ Juárezova – prostorové, personální,
provozní.
4. Od dětí (resp. jejich zákonných zástupců) se před prvním příchodem do školy
nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
5. Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednou kontrolu
zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíží nebudou děti přijaty.
6. 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
v průběhu dne bude dítě vykazovat některý z možných příznaků, bude ihned
kontaktován zákonný zástupce a dítě musí být neprodleně z MŠ vyzvednuto.
7. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí
8. Dítě vykazující známky akutního onemocnění bude odděleno od ostatních dětí a
neprodleně bude kontaktován zákonný zástupce, který si dítě musí v co nejkratší
čase vyzvednout,
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9. ROUŠKY - děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí.
10. Zákonní zástupci se v prostorách MŠ zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Do
budovy MŠ může s dítětem vstupovat pouze 1 dospělý + sourozenec – jen děti do
3 let.
11. Vyzvedávání dětí – po obědě a odpoledne
Rodiče již nevstupují do vnitřních prostor MŠ vyjma zádveří, kde budou děti rodičům
předány personálem MŠ. Pokud počasí dovolí, děti budou zákonným zástupcům
předávány na zahradě.

12. Všechny příchozí osoby musí používat ochranné prostředky pro zakrytí
dýchacích cest – tj. respirátor, ústenka, ROUŠKA, šátek šál apod.
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
13. U vstupu do budovy MŠ je k dispozici prostředek k dezinfekci rukou. Před
vstupem do MŠ zákonný zástupce provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje
hygienu po celou dobu svého pobytu v MŠ.
14. Do MŠ nemůže vstupovat žádný zákonný zástupce s příznaky infekčního
onemocnění
15. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID 19 mateřská
škola bude postupovat dle pokynů KHS a bude dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo
plošně MZd.
16. Mateřská škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které
nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich
ke koncentraci vyššího počtu lidí.
17. Při každodenním úklidu bude věnována zvýšená pozornost dezinfekci ploch –
stolů, židlí a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, podlahy
používaných prostor, WC.
18. Sociální zařízení budou vybavena dezinfekčním mýdlem v dávkovači. V mateřské
škole budou používány textilní ručníky – každé dítě bude mít „svůj“ ručník na
určeném místě = v umývárně dané třídy. Papírové ručníky budou používány na
zahradních toaletách.
19. Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
20. Bude prováděno důkladné čištění a pravidelné větrání všech místností, ve kterých
se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
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21. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla)
22. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund)
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, týká se dětí a personálu.
PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
23. Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
24. Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována ve zvýšené míře běžná
hygienická pravidla.
ŠKOLNÉ
25. Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
26. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření MŠ, ředitelka
školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení
nebo přerušení provozu, je-li délka přerušení více než 5 dnů provozu v měsíci.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
27. S přihlédnutím k mimořádným opatření MZd mateřská škola nebude organizovat
školní výlet, školu v přírodě, výjezdy předškoláků na kulturní a vzdělávací akce.
28. Distanční způsob vzdělávání bude poskytnut dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí s povinným
předškolním vzděláváním.

V Praze dne 7. 9. 2020
Účinnost od 7. 9. 2020

Soňa Šrotová
Řed. MŠ Juárezova
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