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1. Obecné informace a doporučení k provozu mateřské školy
Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se
školskými právními předpisy, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V mateřské škole bude dodržována zvýšená osobní a provozní hygiena. Před vstupem do budovy
mateřské školy bude umístěna dezinfekce. Před vstupem do budovy si dítě i osoba, která bude dítě
do mateřské školy doprovázet, vydezinfikuje ruce. V prostorách šatny se snažte dodržovat odstupy od
ostatních. Prosíme, aby v prostorách šatny pobývala s dítětem pouze jedna doprovázející osoba.
Jakmile předáte dítě paní učitelce, okamžitě opouštíte prostory mateřské školy. Dítě půjde do
umývárny, kde si ruce pořádně umyje teplou vodou a mýdlem v dávkovači.
Do 8:00 hod. musí být všechny děti přítomny v mateřské škole. Poté se škola uzamyká a provozní
pracovník provede dezinfekci šatny. Pokud přijdete později, např. z důvodu návštěvy lékaře, apod.,
zazvoníte, dítě si přebereme před budovou školy a dovnitř nebudete vpuštěni. Mateřská škola se pro
rodiče otevírá opět ve 12:00, kdy si dítě můžete vyzvednout po obědě a poté ve 14:45 hod.
Mateřská škola bude sledovat vývoj epidemiologické situace v rámci tzv. systému semafor. A při
zhoršení situace zavádět včasná protiepidemická opatření. Škola je vždy povinna postupovat podle
pokynů Krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuální platná mimořádná opatření
vyhlášená pro dané území příslušnou KHS A MZd.
Všechny místnosti v prostorách mateřské školy budou pravidelně a intenzivně větrány. Úklid a
dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně. Stejně jako důkladný úklid všech

prostor v mateřské škole, kde se děti pohybují. Úklid povrchů a ploch se bude provádět na mokro s
použitím dezinfekčního přípravku.

2. Kroky mateřské školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
Mateřská škola má podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost předcházet vzniku a šíření
infekčních onemocnění, včetně COVID-19.
Paní učitelka má právo nepřijmout dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění - kašel, rýma,
zvýšená teplota, horečka, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, apod.
Děti budou mít povinně ve skříňce v šatně uloženou roušku pro případ, že by se během dne objevilo
u někoho z dětí či personálu podezření na výskyt onemocnění COVID-19. Rouška bude uložená v
sáčku.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně
považována hodnota do 37 °C.
Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví teplota, kašel, rýma nebo jiné známky infekčního
onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí
rodičem nebo jinou pověřenou osobou v ředitelně mateřské školy, dozor zajistí pedagogický
personál. Dítěti bude nasazena rouška, aby nedošlo k nákaze ostatních.

Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli.
Pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění,
včetně alergického onemocnění (rýma,kašel), může být znovu přijato pouze tehdy, jakmile prokáže,
že netrpí infekčním onemocněním - potvrzení od lékaře.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), školu nebo
aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

3. Distanční vzdělávání
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných
opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které
je předškolní vzdělávání povinné.
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí.
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně
distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na
jejich individuální podmínky.
Ve Velkých Těšanech, dne 27. 8. 2020

Božena Adámková
Ředitelka MŠ Velké Těšany

