PRAVIDLA PROVOZU MŠ SEDMIKRÁSKA VE ŠK.ROCE 2020/2021,
dle manuálu MŠMT ze dne 17. 8. 2020.
Provoz mateřské školy se vrací do běžného režimu: provoz od 6.45 do 16:45 hodin.
Příchod do mateřské školy bude umožněn od 6.45 do 8.30 hodin, vyzvedávání bude umožněno v čase
od 12.30 do 12.45 hodin, a od 14.30 do 16.45 hodin.
Vzdělávání bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek, taktéž stravování.
1. Povinné vybavení dítěte:
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat:
rouška: 2 ks (roušky bude mít dítě trvale uložené ve skříňce v sáčku s označením „ČISTÉ“,
pro případ podezření na možné příznaky COVID-19)
+ igelitový sáček s označením „POUŽITÉ“.
2. Předávání dětí, kontrola zdravotního stavu při příchodu do MŠ a pravidla pro další osoby:
- Osoby, doprovázející děti nebudou vstupovat do prostor herny a třídy - ohlásí se nahlédnutím
u dveří.
V případě „Adaptačního programu“ (postupné zvykání dětí na odloučení od osoby blízké) budou
mít osoby doprovázející děti do herny povinně zakryta ústa a nos rouškou.
- K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé. Při přijímání dětí bude
zaměstnancem školy prováděn ranní filtr: změření teploty bezkontaktním teploměrem.
Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nad 37° nebo jiné příznaky
jakékoli virové infekce (např. rýma, kašel, bolest v krku, bolest hlavy, nevolnost), nebudou
do mateřské školy přijaty!
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění, bude umožněn vstup do školy pouze v případě,
prokáže-li, že netrpí infekční nemocí formou potvrzení od praktického dětského lékaře.
- Ranní předávání dítěte proběhne běžným způsobem – osobním předáním učitelce ve třídě
a vyčkáním na výsledek změření teploty. Vyzvedávání dětí v poledne probíhá stejnou formou –
dítě bude odevzdáno ze třídy nebo v případě pobytu venku, ze školní zahrady.
- Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat v šatnách minimálně
stanovené rozestupy a nebude se v prostorách zdržovat déle, než je nezbytné.
- Doprovod dětí se nesmí zdržovat v areálu školy, používat venkovní herní prvky.
- Pokud bude dítě během pobytu ve škole vykazovat některé příznaky infekčního onemocnění, bude
okamžitě kontaktován zákonný zástupce ohledně neodkladného vyzvednutí dítěte ze školy, ostatní
děti budou umístěny mimo nemocné dítě a povinně si nasadí roušku – do doby, dokud nebude
znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
- Zákonný zástupce, po vyzvednutí dítěte s příznaky infekčního onemocnění, má povinnost
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu – o výsledku
rozhodnutí lékaře zákonný zástupce informuje bezodkladně školu.
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3. Další organizační, hygienická a protiepidemická opatření:
- bude zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, zejména důkladná očista rukou,
děti budou edukovány ve správné technice mytí – docházející dítě musí být schopno dodržovat
zvýšenou osobní hygienu,
- bude zajištěn zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, příbory, kartáčky
na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu s obličejem a ústy,
- bude zajištěn zvýšený úklid (vícekrát denně) všech prostor a zařízení za použití dezinfekce
s virucidním účinkem, budou několikrát denně dezinfikovány povrchy předmětů, které používá více
lidí (kliky, madla, vypínače),
- bude zajištěno časté a průběžné větrání vnitřních prostor školy,
- aktivity dětí budou organizovány tak, aby děti strávily větší než obvyklou část dne venku, v závislosti
na klimatických podmínkách,
- v průběhu stravování bude prováděna zvýšená osobní hygiena rukou dětí,
- po každé konzumaci bude prováděna dezinfekce ploch jídelních stolů a židliček.
4. Povinné předškolní vzdělávání:
- Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem s povinnou předškolní docházkou, pokud je
v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
- V případě situace, kdy nastane povinnost distančního vzdělávání, budou zákonní zástupci těchto dětí
kontaktováni třídní učitelkou – telefonicky nebo e-mailem uvedenými zákonnými zástupci – a bude
s nimi dohodnut způsob a forma distančního vzdělávání.

5. Úplata za předškolní vzdělávání:
- Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou
nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
- Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy
maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka
omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

V Olomouci, 25. 8. 2020
Mgr. Alena Kuželová
ředitelka školy
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