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Dodatek Školního řádu
Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v Mateřské škole od 1. 9. 2020
(v souvislosti s onemocněním COVID-19)
K docházce do MŠ budou přijímány pouze děti ZDRAVÉ. Děti, u kterých bude při ranním
filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky virové infekce (např. kašel, dušnost, bolest
hlavy, slabost, náhlá ztráta čichu, chuti, vyrážka, únava apod.) NEBUDOU do MŠ přijaty!
Pokud se tyto příznaky objeví u dítěte během dne pobytu v MŠ, budou zákonní zástupci ihned
kontaktováni, jsou POVINNI si VYZVEDNOUT DÍTĚ NEPRODLENĚ. Rodiče telefonicky
kontaktují praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Při odeznění příznaků,
vyléčení a zpětnému návratu do MŠ bude vyžadováno lékařské potvrzení o bezinfekčnosti
dítěte.
Podmínky provozu:
1. PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
Minimalizujte shromažďování osob před budovou MŠ.
Před budovou MŠ dodržujte odstupy 2 m.
Po příchodu k budově MŠ je nutné si vydezinfikovat ruce. Dezinfekce je
umístěna ve vnitřních prostorách u vstupních dveří.
Vzhledem k zhoršující se situaci:
Při prvním vstupu do MŠ vyplníte Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění, které odevzdáte paní učitelce.
Je třeba zajistit dětem stálý doprovod dospělé osoby, omezte co nejvíce střídání doprovázející
osoby. Do šatny má přístup pouze jeden doprovázející, a to s rouškou.
Doprovázející osoba se v areálu MŠ pohybuje vždy v roušce a zdržuje se pouze
nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
Do MŠ nemá přístup dítě ani jiná další osoba, která vykazuje zjevné příznaky nemoci.
Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily hračky, jídlo, popř. jiné předměty z domácnosti. Je
povolena pouze jedna malá čistě vypraná plyšová hračka – na spaní, kterou bude mít dítě celý
měsíc ve školce a nebude si ji nosit v průběhu měsíce zpět domů. Hračku si děti odnesou vždy
na konci měsíci domů k vyprání.
Dítě do MŠ potřebuje každý den:
- 1 čistá rouška bude trvale uložena v podepsaném čistém sáčku v šatně (pro případ náhlých
projevů onemocnění u některé z přítomných osob nebo samotného dítěte).
Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude probíhat zvýšená desinfekce
prostor, ale i častější mytí rukou dětí.
Převlékat se děti budou na odpočinek do pyžama (noční košile), které si v pondělí přinesou do
mateřské školy a v pátek odnesou domů na vyprání. Počítejte s možností, že dítě bude venku
delší dobu a oblečení tomu přizpůsobte. Při teplejším počasí nezapomeňte na pokrývku hlavy.
Pro případ vlhkého nebo deštivého počasí je třeba, aby dítě mělo v MŠ holínky a pláštěnku.

2. V PROSTORÁCH MŠ
Zákonným zástupcům i jiným osobám bude umožněn vstup do šatny na nezbytně nutnou dobu
pouze s rouškou a použití dezinfekce.
3. PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID – 19
Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, se zvýšenou
teplotou a jinými příznaky COVID – 19 nesmí do MŠ vstoupit. (K běžným příznakům se
řadí – kašel, zvýšená teplota, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, ztráta čichu, chuti,
vyrážka, únava.)
Pedagog má právo nepřevzít dítě, které vykazuje příznaky COVID – 19.
Pokud trpí dítě kašlem nebo rýmou jiného původu (např. alergie), je nutno doložit
potvrzení dětského lékaře.
Pokud bude dítě vykazovat některý z příznaků COVID – 19 v průběhu pobytu v MŠ,
nasadí si roušku, bude umístěno pod dohledem zaměstnance MŠ do oddělené místnosti.
Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou.
4. PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
Školní stravování proběhne dle stanoveného běžného režimu (viz. Režim dne, Stravovací řád,
Provozní řád) za zvýšených hygienických opatření dětí i zaměstnanců MŠ – v souladu s
metodikou MŠMT.
5. DÍTĚ (OSOBA ŽIJÍCÍ VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI) PATŘÍCÍ DO RIZIKOVÉ
SKUPINY
Do rizikové skupiny patří i dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8, viz Čestné
prohlášení) ze skupiny s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví nebo
pokud některý z bodů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
MŠ důrazně doporučuje, aby zákonní zástupci dítěte zvážili tyto rizikové faktory,
a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.
6. PŘI PRVNÍM PŘEDÁNÍ DÍTĚTE V MŠ JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINEN:
Předat učitelce vaší třídy nebo určenému zaměstnanci Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na webu, případně v tištěné podobě v
MŠ)
Potvrdit podpisem při vstupu do MŠ, že přečetl a porozuměl obsahu tohoto dokumentu.
Zákonní zástupci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která
jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými
doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem
SARS-CoV-2.
7. DISTANČNÍ VÝUKA
Vzdělávání distančním způsobem v MŠ se realizuje, pokud není možná osobní přítomnost
většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z důvodu krizového opatření,
nařízení mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény. Tyto děti jsou povinné
se vzdělávat distančním způsobem.

Pokud není možná osobní přítomnost dětí z jiného důvodu (neštovice, střevní viroza,
rekonstrukce MŠ atp.), vzdělání distančním způsobem se nerealizuje. Pedagogové mohou
dětem (rodičům) zasílat materiály, pracovní listy, tipy na činnosti s dětmi. Nejde však o
vzdělání distančním způsobem, jak ho definuje školský zákon, ale o nadstandardní činnost
pedagogů MŠ. Pedagogové nemůžou plnění těchto úkolů od dětí (rodičů) jakkoli vymáhat.
Školský zákon hovoří pouze o nepřítomnosti dětí. Pokud skončí v karanténě celý
pedagogický sbor a MŠ se uzavře (děti v karanténě nejsou a do MŠ by klidně mohly
chodit), nejsou splněny podmínky zákona pro distanční vzdělávání. To se tím pádem
nerealizuje. Resp. pedagogové mohou zasílat materiály, ale nemůžou jejich plnění vymáhat.
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem
přizpůsobí škola podmínkám dítěte.
Podmínky provozu MŠ se mohou změnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace,
popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT. O případných změnách budete
neprodleně informováni.

V Bruntále dne: 31. 8. 2020

Ivana Mikeskobá, ředitelka MŠ

