Pokyny k provozu MS Juárezova ve školním
roce 2020121 vzhledem ke COVID - 19
přiloha Školníhořádu po dobu trvání školního Íoku 2020121
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1. Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání

dodržováníepidemiologických opatření a doporučení,které se lišíod
standardních podmínek provozu MŠJuárezova a je přílohou Školníhořádu po
dobu trvání školníhoroku 2020t21'Tento dokument vychází z podkladů
Ministerstva zdravotnictví, z MANUÁLU pro provoz škol a školských zařízeni ve
školním roce 202012021 vzhledem ke CoVlD _ 19.

2

Ptatí obecná doporučeníMZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti
ochrany veřejného zdravi, tzu. semafor https://koronavirus.mzcr.czlwpcontenVuploads/2020/07lStu pne-pohotovosti-v-oblasti-och rany-vereineho-

zdravi.pdf
J. Pravidla

REsPEKTUJí podmínky MŠJuárezova - prostorové' personální,

provozňí.
4.

od dětí (resp. jejich zákonných zástupců) se před prvním příchodem do školy
nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
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Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednou kontrolu
zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv obtíŽÍnebudou děti přijaty'

tl.

Nikdo s příznaky infekce dýchacich cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům covlD-í 9 (zvýšená tělesná teptota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný přÍznak akutnÍ infekce dýchacích cesÍ) nesmí do školy vstoupit. Pokud
v průběhu dne bude dítě vykazovat někteý z moŽných příznaků, bude ihned
kontaktován zákonný zástupce a dítě musí být neprodleně z MS vyzvednuto'

7. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění' které jsou projevem

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (ýma, kašel)' je
umoŽněn Vstup do školy pouze v případě, prokáŽe-ll, Že netrpí infekčnínemocí

8.

Dítě vykazující známky akutního onemocnění bude oddělen-o od ostatních dětí a
neproáleněbude kontaktován zákonný zástupce, kteý si dítě musí v co nejkratší
čase vyzvednout,
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- dětÍ a

pracovníci mateřské školy roušky

v prostorách školy nosit

10 'Zák'onní zástupci

se v prostoÉch MŠzdrŽují pouze
nezbytně nutnou dobu' Do
MŠmůŽe s dítětem vstupovat p"".á i
o".pe|ý + sourozenec jen děti do
-
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11'Zákonným zástupcům vzhle.dem k
omezeným prostorám šaten' schodiště,
chodeb, doporučujeme používat roušky.

12.

U Vstupu do budovv MŠ.jek dispozici prostředek
k dezinfekci rukou. Před
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'13.Do MŠnemůže
vstupovat žádný zákonnýzástupce
s příznaky infekčního
onemocnění

14'V případě konkrétních mimořádných
situací spojených s CoVlD 19 mateřská
škola bude postupovat. le.pot<yní KHš;
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opatřen
í vyhláš"n

rŽovat všech na aktuá lně
j pň l',i;ad
l;;; řr'zem í příslušn;; KHš;ů;

15 y?l"^i:!1_'kola,v-průběhu'školního
roku zváŽí nutnost konání těch aktivit,
které
neJsou pro naplnění š|o.]iilo vzdělávacího
prog'.án,'u nezbytné . oo"ňJi piini.r,
ke koncentraci vyššíhopočtu lidí'
'16'

Při kaŽdodenním Úklidu,bude věnována
zvýšená pozornost dezinfekci ploch
stolů, Židlí a povrchů, iako jsou
rlirrv,'""Joiráoni b"t"ri", podlahy
pouŽívaných prostor, WC'
""pr.
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17' SociálnÍ

zařízeníbudou-vybavena dezinfekčním
mýdlem v dávkovači' V mateřské
škole budou pouŽivánv textilnÍ rueni{
jiie
[.iJá
bude mít ,,svůj,, ručníkna
o"nó ir.''oy ů-ňř";; ručníkybudou p oužívány
na
::i:ffiilJi'J:,;;.liTu"r.u

1B.

Úklíd a dezinfekce toalet bude probíhat
minímálně jednou denně'

19' Bude prováděno

důkladné-čištění
a pravidelné větrání-všech místností,
ve kteých
se děti, pedagogové a dalšípracovníci skory
n"l-ná.";i.

20' Dezinfekce povrchů nebo předmě-tů,
které pouŽívá zvláště velký počet lidí,
bude
prováděna několikrát denně
@apř' ktiky
světta)

d;;ř;;i;ače

21.

Neprodleně po přezutí a.převlečení si musí
kaŽdý dukladně (20 až 30 sekund)
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem' týká
se Jěř;;ersonálu.

"

PRAVIDLA PRO SKOLNI STRAVOV
22.

Školníjídelnarespektuje zásady SpráVné Výrobní a hygienické praxe.

23.Školnístravování bude probíhat v běŽné podobě.
Při přípravě jídel a při vydávání budou dodrŽována ve zvýšenémíře běŽná
hygienická pravidIa'

OLN
24.Pokud je určitémudÍtěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
25.

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'Ii délka přerušení více neŽ 5 dnů provozu v měsíci.

S přihlédnutím k mimořádným opatření MZd mateřská škola nebude organizovat
školnívýlet' školu v přírodě, výjezdy předškoláků na kulturní a vzdělávací akce.

27. Distanční způsob vzdělávání bude poskýnut dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, za předpokladu, Že chybí většina dětí s povinným

předškolním vzděláváním.
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