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Úvodní ustanovení:
Na základě manuálu MŠMT ze dne 21. 8. 2021 tato směrnice upravuje základní
provozní podmínky lišící se od standartních podmínek vyplývajících ze školských,
hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů v od 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
v souvislosti s pandemii COVID – 19.

1. Při podezření na možné příznaky COVID – 19

-

nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID – 19 (rýma, zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do
mateřské školy,

-

při výskytu příznaků u dítěte během dne: dítě bude umístěno do
samostatné

místnosti,

zákonný

zástupce

bude

obratem

kontaktován

k okamžitému vyzvednutí dítěte (opětovný nástup dítěte do MŠ bude
umožněn na základě předložení lékařského potvrzení).
2. Pokud dítě trpí alergií s projevy rýmy, kašle, svědění očí, vyrážky:
-

platí povinnost doložit lékařské potvrzení (vstup dítěte do mateřské školy bude
umožněn na základě předložení lékařského potvrzení).

3. Pravomoci pedagogů a dalšího personálu mateřské školy
-

v případě jakéhokoliv podezření výskytu příznaků COVID – 19, dalších
příznaků jiných nemocí, zamlčování informací zákonných zástupců o
zdravotním stavu dítěte, má pedagog právo dítě nepřijmou a nebude mu
umožněn vstup do třídy. Následný nástup dítěte do MŠ bude možný pouze po
předložení lékařského potvrzení.

4. V prostorách MŠ
-

pokud je možné, při přivádění a vyzvedávání dítěte z MŠ se zákonní zástupci
střídají maximálně ve dvou osobách (například ráno přivede dítě tatínek,
odpoledne vyzvedne dítě maminka),

-

rodiče děti jsou povinni v prostorách MŠ mít nasazený respirátor,

-

pedagogický a provozní personál je povinen po dobu přivádění a vyzvedávání
dítěte mít nasazený respirátor,

-

doprovod dítěte se v prostorách MŠ pohybuje po dobu nezbytně nutnou, která
je nutná pro předání a vyzvednutí dítěte,

-

Jednu čistou/nepoužitou roušku uložte dítěti do igelitového sáčku v úložném
boxu v šatně (pro případ potřeby),

-

neprodleně po vstupu do šatny použije rodič dítěte desinfekci rukou,

-

neprodleně, po přezutí, převlečení a předání dítěte do třídy si každé dítě
důkladně umyje ruce (20 – 30 sec.) mýdlem a pod tekoucí vodou (zajistí
pedagog),

-

do MŠ je povoleno vnést drobnou hračku k odpolednímu odpočinku. Tato
hračka v MŠ zůstává po dobu jeho docházky, nelze ji denně odnášet a
přinášet,

-

výchovně vzdělávací činnost bude probíhat co nejvíce ve venkovních
prostorách MŠ – jednotlivé třídy se budou intervalově střídat ve vyhrazených
prostorách zahrady a venkovním areálu MŠ,

-

personál MŠ bude používat rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, pro
a přípravě jídla, likvidaci odpadů apod.,

-

školní stravování bude probíhat v běžném režimu – před zahájením stravování
si každé dítě důkladně umyje ruce,

-

odpočinek dětí bude probíhat v běžném režimu.

5. Kroužky, akce, výlety v 1. pololetí
-

kroužky se v 1. pololetí školního roku organizovat nebudou,

-

výlety a výjezdy mimo areál MŠ se budou organizovat pouze s podmínkou
objednání vlastní autobusové dopravy,

-

akce školy budou plánovány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

6. Pravidla pro provádění úklidu naší MŠ
-

řídí se školskými, hygienickými, pracovněprávními předpisy, manuálem MŠMT
vydaným k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2021/22,

-

úklid a desinfekce povrchů a předmětů ses provádí minimálně jednou denně
(např. kliky, spínače osvětlení, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u
zásobníků mýdel, počítače, klávesnice a PC myši),

-

časté větrání je zásadním preventivním faktorem, minimálně jednou za hodinu
po dobu 10 min.

7. Dodržování směrnice a doporučení MŠ

-

každý zákonný zástupce a zaměstnanec mateřské školy je povinen v plném
rozsahu dodržovat tyto podmínky a hygienická opatření,

-

s pravidly a se zvýšenými hygienickými opatřeními seznámit děti,

-

opatření jsou platná do 31. 1. 2022.

V Šestajovicích dne 23. 8. 2021

M. Trantinová
ředitelka MŠ Šestajovice

