Dodatek ke školnímu řádu č. j.: 1/2020, vydanému 1.9.2020
Zde naleznete pravidla pro rodiče a děti při docházce do MŠ od 1.9. 2020.
Pohyb před MŠ:
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Měl by být dodržován minimální odstup 2 metry od ostatních příchozích osob.
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst
a nosu.
• Dítě i doprovod si při příchodu do školy vydezinfikují ruce, k dispozici budou
stojany s dezinfekcí.
V prostorách MŠ:
•
•
•

V průběhu měsíce září budou ráno od 7 do 8 hodin do budovy vcházet rodiče dětí
z Rosniček, Berušek a Delfínků zvláštním vchodem od kuchyně (z rampy).Do
budovy bude vpuštěno maximálně 5 dospělých osob najednou. Vyzvedávání dětí
po obědě bude od 12.45 do 13 hodin zvláštním vchodem. Odpoledne po 15.
hodině budou všichni přicházet a odcházet vchodem Kuřátka. Příchozí budou od
dětí ve třídě oddělení zástěnou.
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to
pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
• Rodiče si při příchodu dezinfikují ruce, nebudou vstupovat do tříd.
• Děti projdou do třídy přes koupelnu bočním vchodem z šatny, v koupelně si umyjí
ruce (30 vteřin), na vše dohlíží paní učitelka.
• Větší než obvyklou část dne budeme s dětmi trávit venku.
• Děti budou mít v šatně batoh, lahev s pitím, 1 roušku + sáček.
• Školy mají za povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid 19.Tuto povinnost naplňují na základě zákona o ochraně veřejného zdraví
tím, že jsou povinny oddělení dětí, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7odst. 3 zákona o
ochraně veřejného zdraví).
Platí, že do školy nemá být přijato dítě, které vykazuje akutní příznaky jakéhokoliv
infekčního onemocnění! (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest
v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu apod.)
• Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej
do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. Všechny děti budou mít u sebe 1 vlastní roušku a sáček. V
těchto uvedených případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
• Pokud se u dítěte potvrdí onemocnění covid 19, informuje zákonný zástupce o
tom telefonicky hospodářku školy.Ta informaci předá neprodleně ředitelce školy a
třídní učitelce.
• Pro MŠ neplatí povinnost nosit roušky při vzdělávání, tj. nemusí je mít ani děti, ani
pedagogičtí pracovníci.
Provoz MŠ:
•

•
•

Stravování zajištěno při dodržení zvýšených hygienických pravidel.
Jídlo ani pití si děti nebudou brát samy, vše zajistí personál.

•

•

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí
být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a
počítačové myši).
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 minut).

Vzdělávání v MŠ:
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových
nebo mimořádných opatření (KHS nebo MZd) nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině dětí alespoň jedné třídy.
Týká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. U těchto dětí, kterým je
zakázána účast na výuce, škola zasílá tištěné materiály a pokyny k samostatné
práci. V případě, že je zakázána přítomnost ve škole jedné třídy, škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem celé třídě.
Děti materiály uschovávají pro kontrolu a výsledky jejich práce jsou následně
hodnoceny pedagogem v MŠ.
Úplata z vzdělávání:
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, jeli délka přerušení provozu více než 5 dnů a to i v případě, že
škola poskytuje vzdělání distančním způsobem.
Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí
úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

V Praze dne 1.9.2020

Bc. Eva Mašitová , ředitelka MŠ

