Čj.: MS 87/190/2020
Dodatek č.1

Provozní řád 87. mateřské školy Plzeň, Komenského 46, příspěvkové organizace
Provoz MŠ od 25.5.2020 /obnovení provozu/a hygienická opatření
Dodatek je závazný po dobu trvání potřeby dodržování aktuálních epidemiologických opatření.
Dodatek stanoví pouze ty základní podmínky, které jsou nastaveny nad rámec standardních podmínek
vyplývající ze školských, hygienických, pracovně právních a dalších předpisů









Provoz mateřské školy obnoven od 25.5.2020
Provoz 6:00 - 16:00 / bez prodloužené provozní doby do 16:30/
Děti nebudou do 30.6.2020 spojovány. Na své třídě budou v čase 6:00 – 16:00 h
Školní stravování zajišťuje ŠJ v plném rozsahu
Povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, děti jsou automaticky
omluveny
Rodičům, kteří si ponechají dítě v domácí péči, neplatí školné
Provoz MŠ o prázdninách: celý červenec + od 17.8. – 31.8.2020

Dítě může do mateřské školy nastoupit pouze při splnění následujících podmínek
/podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle metodiky vydané MŠMT v návaznosti na doporučení
Ministerstva zdravotnictví/
1. Dítě bude přijato do MŠ pouze bez zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

2. Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření
a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví /viz strana 4/

3. Čestné prohlášení
zákonný zástupce poskytne škole písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto prohlášení nebude dítě přijato.
Tiskopis Čestné prohlášení najdete na webových stránkách 87. MŠ / www.kosici.cz /
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Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Povinnost zakrytí úst a nosu
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s danými opatřeními /není nutné např.
u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti/
 Rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ nebo
v jejím blízkém okolí
Příchod do mateřské školy
 Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou /dále doprovod/
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce
 Při vstupu do objektu je povinen doprovod dítěte použit dezinfekci
 Při příchodu do MŠ bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem /zajistí přítomná
třídní učitelka před vstupem do třídy nebo jiný zaměstnanec školy/
 Pokud dítě při příchodu do MŠ vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, nebude mu vstup
do MŠ umožněn
 Děti s alergií: rodič doloží skutečnost platným lékařským potvrzením
 V prostoru šaten, je doprovodu umožněn vstup na nezbytně nutnou dobu pro převlečení dítěte
a předání učitelce
 V šatně se mohou vyskytovat společně maximálně 2 – 3 děti s doprovodem a rozestupem 2M
 Dobu příchodu do MŠ doporučujeme realizovat v čase 7:00 – 7:45 h
 V případě, že se před vstupem do pavilonu sejde více rodičů, bude vstup koordinován
zaměstnancem školy. Rodič musí počítat s časovou prodlevou.
 Zachovávat rozestupy 2M
V prostorách mateřské školy

Děti a pedagogové MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí

Provozní zaměstnanci a chůva roušky mají povinnost nosit

V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví,
může být rouška požadována

Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny
V šatně dětí

Děti budou mít vždy oblečení do třídy a jiné oblečení určené na pobyt venku

Při vyzvednutí dítěte z MŠ nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou
uloženého čistého náhradního oblečení.

Čisté, náhradní oblečení musí být uloženo v obalu (podepsaný igelitový sáček nebo těsnící taška
apod.)

Každé dítě bude mít samostatný podepsaný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do
školky přišlo.

Ve druhém, uzavíratelném sáčku označeným jménem nebo značkou dítěte, bude čistá rouška
pro případ podezření na možnou nákazu nebo pohyb mimo areál MŠ
Ve třídě

Před vstupem do třídy si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a mýdlem. Může x nemusí
být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá pod dohledem rodiče. Zajištěn vstup z šatny do
umývárny

Aktivity dětem budou organizovány tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část
dne venku

Výchovně vzdělávací činnost nebude probíhat v běžném režimu
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Péče učitelek bude zaměřena především na dodržování bezpečné vzdálenosti mezi dětmi
a dodržování všech hygienických nařízení
Větrání tříd pomocí rekuperace nebo otevřením oken s ohledem na počasí
Zákaz nosit do MŠ hračky /plyšáky, hračky/, zákonný zástupce je povinen toto dodržovat
Ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze denně dezinfikovat a omývat
Čištění zubů nebudeme provádět

Pobyt venku

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ

Skupiny dětí se mohou v intervalech střídat nebo si určit prostor pro jednotlivé skupiny

Pokud by skupina mimořádně zvolila pobyt venku mimo areál MŠ, platí nosit roušky do
odvolání nařízení
Stravování
 Školní stravování dětí probíhá v běžném režimu
 Před zahájením stravování si každý umyje ruce
 Při stravování je dětem servírováno jídlo personálem školy, který je vybaven rouškou, ochranným
štítem a jednorázovými rukavicemi
 Děti se neobsluhují – jídlo, pití, příbory, oběd vydává personál
 Děti budou sedět v bezpečné vzdálenosti od sebe
 V případě, že bude na třídě vysoký počet dětí, stravují se na 2 skupiny. Rodiče a personál školy
musí počítat s časovým posunem oběda a pozdějším vydáváním dětí po obědě. Aktuální
informaci předají třídní učitelky
 Při přípravě jídel dodržují zaměstnanci kuchyně zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla


Pitný režim zajištěný školu. Několikrát denně mytí vlastních dětských hrnečků v myčce.

Úklid
 Denně zajistit úklid na vlhko za použití dezinfekčních čisticích prostředků s virucidním účinkem
podlah, pracovních ploch, míst, kde dochází k nejčastějšímu kontaktu (kliky, vodovodní baterie,
splachovadla, vypínače, zábradlí, klávesnice od PC, stoly apod.)
 Koncentrace dezinfekce se provádí dle návodu
 Po 8:00 hodině bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky /podlaha,
madla, kliky, vnější část šatních skříněk…/
 Po obědě a odpoledne bude provedena dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem
budou ošetřeny hračky a předměty sloužící dětem /zajistí třídní učitelky/
 Knihy, které se používaly, budou uloženy ve zvláštní krabici na 3 dny a nebudou se používat
 Při úklidu používat ochranné rukavice a další doporučené ochranné prostředky
 Potřebné ochranné a pracovní prostředky má k dispozici vedoucí úseku
 Toalety – úklid a dezinfekce min.3x denně
 Umývárny denně doplnit antibakteriální mýdla v umývárnách dětí a zaměstnanců
 Odpadkové koše – min. 2x denně vysypat. Odpad shromažďovat mimo třídu
 Ručníky – jednorázové, papírové
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Provozní informace
 Provozní zaměstnanci mají povinnost nosit roušky, rukavice /kuchyně a úklid, chůva jen roušku/
 Jednorázové rukavice zaměstnanci používají při manipulaci s dětskou rouškou nebo jiné
dopomoci dítěti, např. s osobní hygienou. Dále je používají při přípravě jídla, likvidaci odpadů
 Jednorázové rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné
 Dezinfekce – škola zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu
 Papírové kapesníky - jejich shromažďování a likvidace je zajištěna do igelitových pytlů mimo třídy
 Ložní prádlo rodiče zajistí pravidelné praní, žehlení dek a polštářů a ložního prádla – 1x za 14 dní,
popř.dříve
 Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli /stahovací/ nebo větší stahovací tašce
 Manipulace s ložním prádlem bude probíhat pouze v roušce a rukavicích
Hygienická specifika
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí
vstoupit do MŠ
 Zaměstnanci školy jsou oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu
 Pokud se u dítěte objeví příznaky COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti
a kontaktovat zákonné zástupce na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje
spádová hygienická stanice. Ostatní děti umístit do jiné místnosti nebo zajistit pobyt venku,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte
 Pokud se u zaměstnance objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí v co nejkratší době
s použitím roušky a odstupu. Děti umístit do jiné místnosti nebo zajistit pobyt venku, dokud není
známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance
Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy
 Povinností zaměstnavatele není vybavit zaměstnance rouškami nebo jiným ochranným
prostředkem dýchacích cest.
 Škola přesto disponuje ochrannými prostředky. Svým zaměstnancům zajistila ochranné štíty,
roušky i rukavice
Rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví:
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma) s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou
 Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
 Porucha imunitního systému, např.
o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
o při protinádorové léčbě
o po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně
 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
 Farmakologicky léčený diabetes
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza)
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
V Plzni dne: 11.5 2020
Platnost: 18.5.2020
Účinnost 25.5.2020
zpracovala Ivana Huclová, pověřená řízením 87. mateřské školy Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace
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