Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace

ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ SOUVISLOSTI
Vzhledem k stávající situaci v České republice, za pokračování různých dalších opatření
a doporučení, které vydalo mimo jiné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Ministerstvo zdravotnictví, dále pak z důvodu vyhlášení nouzového stavu o měsíc
odloženého počátku celkové rekonstrukce MŠ Jilemnického bude provoz mateřské školy
v Adamově po dohodě se zřizovatelem a po konzultaci s KHS v Blansku obnoven od 25. 5.
2020 jen v omezené míře. V mateřské škole není možné dodržet veškeré hygienické
podmínky pro zajištění bezpečného provozu v souvislosti s šířením COVID 19, a proto budou
třídy mateřské školy otevřené pouze pro děti zaměstnaných rodičů.
V provozu zůstane MŠ Komenského 4, Komenského 6 a náhradní prostory v ZŠ Ronovská
12. Pro obnovený provoz, stanovený od 25. 5. 2020 do 31. 8. 2020, budou platit speciální
doporučení zřizovatele a hygienická doporučení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví. Provoz je zajištěný denně od 6:00 do 16:30
hodin. Děti budou po celý den ve stejném kolektivu, třídy se nebudou spojovat.
Speciální požadavky na zvýšenou hygienu a omezení šíření koronaviru se promítnou
i do provozu o prázdninách. Provoz MŠ v měsících červenec a srpen bude probíhat v MŠ
Komenského 6 a to bez přerušení. Dva týdny (od 3. 8. – 14. 8. 2020) budou vyhrazeny pro
děti maminek na mateřské či rodičovské dovolené.
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle
právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Před školou nesmí docházet k velkému shromažďování osob. Zákonní zástupci, doprovod
dítěte, jiní členové domácnosti musí dodržovat bezpečnou vzdálenost.
2. Čestné prohlášení
Zákonní zástupci mají za povinnost podepsat čestné prohlášení (viz příloha). Zákonní
zástupci toto potvrzení přinesou při prvním vstupu dítěte do školy. Pokud zákonný
zástupce prohlášení nepodepíše, nebude dítěti osobní účast ve škole umožněna.
3. Provozní podmínky
1) Provoz MŠ bude pro všechny třídy školy stejný, a to denně od pondělí do pátku v době
od 6:00 do 16:30 hodin. Děti budou po celý den součástí jednoho třídního kolektivu, nebude
docházet ke spojování tříd, a to ani v ranních, ani v odpoledních hodinách.
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2) Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen je stanovena na částku 0 Kč. Výše úplaty
za měsíc červen je stanovena v běžné výši a to jen pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ.
Výše úplaty za měsíc červenec a srpen bude stanovena poměrně dle délky pobytu v MŠ.
3) Dítě smí do budovy školy a ze školy doprovázet pouze 1 osoba. Po vstupu do budovy
použije připravenou dezinfekci na ruce. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy
pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí
dítěte).
4) Všechny děti budou z domu vybaveny vlastními rouškami – zákonný zástupce je povinen
zajistit dítěti 2 ks hygienických roušek, každou v igelitovém sáčku se jménem dítěte. Roušky
budou uloženy v poličce dítěte pro případ potřeby.
5) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
6) V případě, že dítě bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude mu
umožněn vstup do třídního kolektivu. Rodiče musí zvážit nutnost dávat dítě do MŠ i tehdy,
pokud se respirační problémy objeví u kteréhokoli člena společné domácnosti nebo je-li
kterýkoli člen společné domácnosti v režimu karantény.
7) Nošení vlastních hraček do MŠ je zakázáno.
8) Vstup cizích osob do budov školy je s výjimkou nutného doprovodu dítěte do zařízení
zakázán.
9) Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit
venku v areálu MŠ. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady. Jsou určeny
oddělené prostory pro jednotlivé skupiny.

4. Hygienické podmínky provozu:
1) Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá
minimálně jednou denně.
2) Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.
2) Každý pracovní den se provádí plošná virucidní dezinfekce omyvatelných podlahových
ploch, stolů, židlí, sociálního zařízení, dveřních klik, zábradlí a dalších pro dotyk rukou
frekventovaných míst.
3) Důraz na zvýšenou hygienu rukou – důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou.
Všechny třídy navíc disponují dezinfekčním gelem na ruce (použití dětmi výhradně pod
dohledem pedagoga a jen v nutných případech).
4) Časté větrání je zásadním preventivním faktorem, učitelka zajistí větrat minimálně
jednou za hodinu po dobu 5 minut.
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5) Maximálně možný čas strávený venku (školní zahrada).
7) Bezkontaktní měření teploty v případě příznaků respiračního onemocnění.
8) U vstupních prostor k dispozici stojany na dezinfekci rukou pro dospělé osoby.

5. Pravidla pro zajištění školního stravování
1) Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
2) Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
3) Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
4) Personál používá jednorázové rukavice při servírování stravy.
5) Stolky jsou před jídlem a po jídle desinfikovány.

6. Opatření při podezření na možné příznaky COVID-19 :
1) 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 školy vstoupit.
2) Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, učitelka umístí dítě
do samostatné místnosti, zajistí dozor a kontaktuje zákonné zástupce s ohledem
na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti se umístí do jiné místnosti nebo se změnit výuka na pobyt venku
s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného
dítěte. Škola má k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
3) Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky v průběhu práce, školu
opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti
se umístí do jiné místnosti nebo se změní aktivita na pobyt venku s povinným
nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance
školy.

7. Rizikové faktory stanovené MZ:
1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4) Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
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5)
6)
7)
8)

b) při proti nádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

8. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
1) 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.
2) Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří
do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.

V Adamově 15. 5. 2020

Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy
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