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Mimořádná pravidla pro docházku dětí do MŠ
v období 25. 5. - 30. 6. 2020
(zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT ze dne 30. 4. a v návaznosti na
doporučení Ministerstva zdravotnictví)

Příchod do MŠ
 Osoba s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou teplotou a s příznaky
COVID 19 nesmí vůbec do MŠ vstoupit
 Dítě ani osoby ve společné domácnosti nesmí mít nařízena karanténní
opatření
 Doprovázející osoby v roušce dbají na obecně doporučené vzájemné
rozestupy (2m), je dobré si tedy zorganizovat čas příchodu tak, aby
nedocházelo ke shlukování osob
 Vstupují do MŠ podle pokynů personálu jednotlivě a použijí dezinfekční
prostředek
 V šatně se zdržují jen nezbytně nutnou dobu
 Učitelka je oprávněna odmítnout převzetí dítě, které jeví příznaky respiračního
onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Pokud je kašel nebo rýma dítěte
alergického původu, předloží rodič o tomto potvrzení lékaře!
 Doporučujeme minimalizovat střídání osob, které dítě do MŠ a z MŠ
doprovázejí a brát zvláštní zřetel na rizikové osoby, stanovené Ministerstvem
zdravotnictví:
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.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
V případě výskytu výše uvedených faktorů zvažte docházku dítěte do MŠ
 Zákaz nosit do MŠ hračky (i na spaní) nebo jiné předměty!
 Dítě si převezme učitelka mezi dveřmi do třídy, doprovázející osoba
nevstupuje. Dítě si poté pod dozorem personálu důkladně umyje ruce
Příchod do 8.00 hod., poté se desinfikuje šatna a vstupní prostory, chystá ranní
svačina. Odchod po obědě a odpolední rozcházení beze změn.
Pobyt v MŠ
 Děti se pohybují po školce bez roušek, personál používá roušku při kontaktu
s doprovázející osobou, jinak dle vlastního uvážení a na vlastní zodpovědnost.
V případě podezření na výskyt infekce COVID 19 okamžitě
 Dítě bude mít v šatně v uzavřeném sáčku 2 roušky pro případ potřeby
(např. podezření na nákazu)
 Zvýšenou měrou budou dezinfikovány jak veškeré prostory školky, tak i
předměty, hračky a ruce dětí – zvažte proto docházku vašeho dítěte v případě
alergických potíží, ekzému apod.
 Pokud se u dítěte během pobytu ve školce objeví rýma, kašel, příznaky
infekčního onemocnění, jsou zákonní zástupci povinni dítě urychleně
vyzvednout. Při podezření na nákazu COVID 19 je informována hygienická
stanice a dítě je do příchodu zákonného zástupce izolováno pod dohledem
pracovníka školy
 Všechny činnosti budou s dětmi realizovány jen v MŠ a na přilehlé zahradě
Stravování
 Od 25. 5. bude obnoven provoz mateřské školy U bašty v Čáslavi, která nám
zabezpečuje stravování. Stravování bude realizováno v běžném režimu a za
zvýšených hygienických opatření
Jak zaměstnanci, tak i děti jsou povinni řídit se aktuálními pravidly a opatřeními,
platnými pro prevenci nákazou COVID 19. Podmínky pro provoz MŠ se mohou
změnit v souvislosti s vývojem epidemiologické situace, s nařízením Vlády ČR a
MŠMT – v případě změn budete ihned informováni.
Pozor: dle současné legislativy zaniká otevřením mateřské školy rodičům nárok na
OČR. Pakliže má ale zákonný zástupce dítě do 13 let na ZŠ, může na něj čerpat až
do 30. 6. 2020.
Při prvním předání dítěte v MŠ předá zákonný zástupce tyto podepsané
dokumenty:

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
v předchozích dvou týdnech
 Mimořádná pravidla pro docházku dětí (tzn. tento dokument)
Dokumenty budou ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí
v MŠ ve dnech:

Kluky: 11. května 2020

Mgr. H. Baková,řed. školy

Potvrzuji, že jsem srozuměn (a) s výše uvedenými pokyny, budu se jimi řídit, a
že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.
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