PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY BÍLOV OD 25.5.2020
Vážení rodiče,
provoz Mateřské školy Bílov bude probíhat ode dne 25.5.2020 v omezeném režimu dle
přijatých níže uvedených opatření zřizovatele a také v souladu s manuálem vydaným MŠMT.
Všechny informace jsou na www.bilov.cz/materska-skola
Základní pravidla provozu Mateřské školy v Bílově :
Do MŠ nebude přijato dítě s příznaky jakéhokoli onemocnění!
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest), nesmí do MŠ vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak
osoba, která dítě přivádí.
NÁSTUP DO MŠ JE DOBROVOLNÝ a je zcela na zvážení a rozhodnutí zákonného
zástupce.
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Dodržení odstupů 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu
(Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (viz MO MZ):
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-svyjimkami 18981 4135 1.html)



Do budovy MŠ budou vcházet děti v doprovodu 1 osoby dle pokynů pověřeného
zaměstnance (v šatně mohou být max. 2 děti s doprovodem)
 U vchodu probíhá dezinfekce rukou.
 Při vstupu i při odchodu z MŠ musí mít doprovod i dítě roušku, popř. jinou ochranu
nosu a úst.
V budově mateřské školy
 Při prvním vstupu dítěte do MŠ odevzdá doprovod vyplněné čestné prohlášení dle
manuálu MŠMT s datem nástupu do MŠ – 25.5.2020. Čestné prohlášení je ke stažení
na webových stránkách nebo jej můžete vyplnit před vstupem do MŠ.
 Pokud Čestné prohlášení neodevzdáte, nebude dítěti docházka do MŠ umožněna.
 Dítě si roušku odkládá v šatně do své skříňky a do sáčku.
 Doprovodu je zakázán vstup do třídy, v šatně a v přilehlých prostorách se pohybuje
s rouškou po nezbytně nutnou dobu.
Ve třídě


Před vstupem do třídy si dítě v umývárně umyje ruce pod tekoucí vodou s tekutým
mýdlem (alespoň 20 – 30 sekund) a utírá se do papírových ručníků.



Doprovod dítě odevzdá učitelce u třídy, kde bude prováděn ranní filtr (měření
teploty, při teplotě od 37°C nebo zjevné rýmě či kašli nebude dítě do MŠ přijato).



NENÍ DOVOLENO přinášet z domu do MŠ jakékoliv vlastní hračky a předměty
(zubní kartáček, hřeben, korálky, náramky aj.)



Hygiena bude zabezpečena dle manuálu MŠMT

Rámcová pravidla pro zařízení školního stravování


Obědy do jídlonosičů či jiných přinesených nádob se z hygienických důvodů vydávat
NEBUDOU!!! Obědy bude možné výjimečně odhlásit do 14. hodiny předchozího
dne. V den nepřítomnosti dítěte již stravu nelze odhlásit.



Nebudou vydávány odpolední svačiny, pokud půjde dítě po obědě domů. Zvolte druh
stravy na celý měsíc – polodenní, celodenní.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně těžké a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou
3. Onemocnění srdce/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou

léčbou např. hypertenze
4. Porucha imunitního systému, např.


Při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)



Při protinádorové léčbě



Po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. Farmakologicky léčená diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu

funkce ledvin (dialýza)
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny?
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.
Platby
Platby probíhají v běžném režimu dle platné směrnice. Poplatek za školné duben 2020 = 0,Kč. Poplatek za školné květen 2020 = 40,- Kč.
V případě, že rodič pobírá dávku hmotné nouze a doloží to do 25.5.2020, bude osvobozen od
úplaty za předškolní vzdělávání.
Organizační záležitosti


Přečtěte si dodatek č.1 ke Školnímu řádu. Vyplňte dotazník, který jste obdrželi
domů. Děti, které nastoupí 25.5.2020 do MŠ, dotazník odevzdají při příchodu do
MŠ. Ostatní děti při nástupu. Dotazník je ke stažení na webových stránkách nebo jej
vyplníte před vstupem do MŠ.



MŠ nebude pořádat do 31.08.2020 výlety ani žádné hromadné společné akce dětí s
rodiči



Děti, které nastoupí do MŠ, budou potřebovat:
• 3 ks podepsaná čistá rouška na 1 den v uzavíratelném sáčku + i uzavíratelný sáček
na špinavé roušky.






• Vybavení dětí – pláštěnka, gumáky, pevná obuv, náhradní oblečení, pokrývka hlavy
(vše řádně označené)
Plastový kelímek s uzávěrem pro pitný režim na zahradě (označený).
Děti a pedagogický personál nemají povinnost nosit roušky ve třídě ani při
venkovním pobytu v areálu MŠ.
U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno
alergologem a že je rýma a kašel alergického původu.
V případě, že se u dítěte projeví známky respiračního onemocnění, je rodič povinen si
dítě neprodleně vyzvednout. O podezření nákazy bude informována hygienická
stanice. Ostatní děti musí používat roušku, dokud nebude znám zdravotní stav
indisponovaného dítěte.

V Bílově 12.5.2020
Mgr. Věra Heiníková
ředitelka MŠ

