Organizace předškolního vzdělávání po obnovení provozu po dobu trvání
epidemiologických opatření a doporučení MŠMT do konce školního roku
2019/2020
Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které
je ke stažení a předem k vytištění na www.msslunickopraha14.cz. V případě potřeby bude tiskopis
k dispozici v mateřské škole. Blíže o čestném prohlášení dále v textu v části 7). Pokud zákonný
zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. Po jakékoliv
další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží čestné prohlášení.

1. Organizace provozu mateřské školy


















Mateřská škola bude znovu otevřena v mimořádném režimu od pondělí 25. května 2020.
V provozu budou 4 třídy mateřské školy od 7,00 do 17,00 hod. Na základě doporučení
MČ Prahy 14 bude odpolední provoz MŠ určen jen pro děti rodičů, kteří nemají jinou
možnost zajištění péče o děti.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy, tedy ani na
zahradě, nosit nemusí.
Děti budou trávit převážnou část dne výhradně na školní zahradě.
Děti se budou scházet na školní zahradě.
Děti z odd. Zajíc a Kuřata si na hranici vnitřní branky převezme od rodičů pověřený
zaměstnanec školy, děti předá pedagogovi a věci uloží na vyhrazené místo na školní zahradě.
Děti z odd. Tučňák a Žába budou přicházet horní branou z ulice Doležalova, kde též
proběhne předání dětí pověřeným zaměstnancem školy.
K největšímu shromažďování osob docházelo vždy kolem 8. hodiny ranní. Žádáme tedy
zákonné zástupce dětí zmiňovaných v bodě 4 c), aby děti přiváděli do školky mezi 8,00
a 8,30 hod.
Předávání všech dětí po obědě bude probíhat na zahradě u vnitřní branky stejným způsobem
mezi 12,15 a 12,45 hod.
Předávání ostatních dětí bude opět na školní zahradě bez časového omezení po celé
odpoledne od 13,00 hod.
Děti nebudou po obědě odpočívat klasickým způsobem. Učitelky zvolí klidové činnosti na
školní zahradě. V případě potřeby odpoledního spánku mohou děti odpočívat na karimatce
či jiné podložce, kterou rodiče dětem přinesou.
Ke slučování tříd bude docházet jen výjimečně ze závažných organizačních důvodů
Třídní vzdělávací program bude omezen na minimum, jsou zrušeny třídní i školní akce.
Pobyt dětí na školní zahradě či ve třídě je plně v kompetenci třídních učitelek
v závislosti na momentálním počasí a plánovaných činnostech.

2. Stravování


Mateřská škola zajišťuje dětem celodenní stravování.






Dopolední i odpolední svačina bude dětem podávána na školní zahradě.
Oběd bude ve třídách v běžném režimu i době za dodržení stanovených hygienických
opatření. Děti si samy nebudou připravovat pití ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše
přichystají, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové
rukavice.
Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa i nos
a jednorázové rukavice.

3. Hygienická opatření







Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, budeme prohlubovat návyky nabyté v období
stavu nouze v domácí péči, na zahradě budou používat jednorázové papírové ručníky.
Čištění zubů je zrušeno.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad
a důkladný úklid i dezinfekci vnitřních prostor MŠ.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla,
videozvonky…).
Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí,
při úklidu a likvidaci odpadů.

4. Epidemiologická opatření
a) Do prostoru školy, respektive zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích
cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 - tj. zvýšená teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají
kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má
dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží před nástupem
dítěte potvrzením lékaře.
b) Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude
umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě
neprodleně vyzvedne. Dle pokynů MŠMT bude kontaktována spádová hygienická
stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiných prostor MŠ a vezmou si roušky. V tomto
případě pravděpodobně hygienická stanice nařídí mateřské škole karanténu. Přistupujte
tedy alespoň v tomto období zodpovědně k momentálnímu zdravotnímu stavu svého
dítěte Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že
může do kolektivu.
c) Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, bude docházka dětí nepracujících rodičů
a matek na rodičovské dovolené s mladším dítětem z důvodu respektování biologických
potřeb dětí umožněna pouze v dopoledních hodinách.

5. Příchod do mateřské školy v případě předávání dětí v budově MŠ
a) Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ, se na doprovod vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými nebo mimořádnými opatřeními - v současné době stále
zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
b) Doprovázející osoby budou dbát na to, aby před vchodem do areálu MŠ nedocházelo ke
shromažďování osob, budou dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými nebo
mimořádnými opatřeními - odstupy nejméně 2 metry. Dítě by vždy měla doprovázet pouze
1 osoba.
c) K největšímu shromažďování osob docházelo vždy kolem 8. hodiny ranní. Žádáme tedy
zákonné zástupce dětí zmiňovaných v bodě 4 c), aby děti přiváděli do školky mezi 8,00
a 8,30 hod.
d) Předávání dětí bude probíhat na školní zahradě (viz. výše). V případě předávání dětí do tříd
(špatné počasí, organizační důvody) bude dítě přebírat u vchodu do MŠ pověřený pracovník.
e) Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem pověřené pracovnice školy důkladně
umyje ruce vodou a mýdlem.
f) Do vnitřních prostor MŠ je vstup doprovodu dítěte zakázán.

6. Věci potřebné pro pobyt dětí v mateřské škole v době mimořádných
opatření
Holiny či jiná obuv vhodná na zahradu v igelitové tašce - zřetelně podepsané
Bačkory - zřetelně podepsané
Lahev na pití s vodou - zřetelně podepsaná!
Podsedák z karimatky či jiného nenasákavého materiálu - označeno značkou dítěte pro
samostatnou orientaci dětí i podpisem
Batůžek - rouška v igelitovém sáčku zřetelně podepsaném
- náhradní a alternativní oblečení v souvislosti se změnou počasí během dne - spodní
prádlo, ponožky, tepláky, kraťasy, mikina, příp. bunda….
Děti nebudou do školky nosit žádné hračky a to ani pouze uložené v baťůžku.

7. 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.)

5.
6.
7.
8.

b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý
z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte
v mateřské škole s tímto vědomím.
Pokud zákonný zástupce nepředloží podepsané čestné prohlášení, nebude vstup dítěti do mateřské
školy umožněn.

8. Platnost a účinnost
Platnost tohoto dodatku školního řádu je stanovena na dobu mimořádné situace do konce
školního roku 2019/2020, v případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z
potřeb provozu školy si škola vyhrazuje právo k aktualizaci.

V Praze, dne: 15. 5. 2020
Bc. Ivana Jandová, ředitelka MŠ školy

