Dodatek školního řádu ze dne 18. 5. 2020 (s účinností od 25. 5. 2020)
Změna: Zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem COVID – 19
Zaměstnanci, rodiče, a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou
aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu
veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem COVID – 19.
V době, kdy je MŠ otevřena pro rodiče (7:00-9:00, 12:15-13:00,15:00-16:30) budou mít všichni
zaměstnanci MŠ zakrytá ústa a nos rouškou. Rodiče smí do areálu MŠ vstoupit pouze v roušce a
s jednorázovými rukavicemi na rukou.
Příchody dětí 7:00-9:00. příchod do MŠ bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 organizován dle aktuálních
obecně platných opatření, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se bude řídit
Aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze
koronavirem COVID-19. Ze strany MŠ bude tedy organizován: Rodiče budou do budovy vpouštěni do
počtu 6 dospělých osob, při opuštění budovy bude dovnitř vpuštěn další odpovídající počet osob.
V prostoru mezi brankou a vstupem do budovy budou čekající rodiče dodržovat doporučený 2m odstup,
ostatní budou na vstup do MŠ čekat na chodníku před brankou. Kočárkům není vjezd do budovy
dovolen. Při příchodu do MŠ bude u vchodu do budovy prováděn ranní filtr, děti s podezřením na
infekční onemocnění (kašel, rýma, zánět spojivek, slzení očí, teplota 37stupňů a více) nebudou od
dospělého převzaty. Pokud budou příznaky alergického původu, je nutné doložit tuto skutečnost
písemným potvrzením alergologa.
Každý rodič musí při prvním vstupu do MŠ odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infekčního onemocnění (viz příloha).
Odchody dětí budou probíhat v rámci zajištění předepsaných hygienických opatření a pokynů. Od 15:00
budou děti pobývat na zahradě školy a rodiče si je budou vyzvedávat přímo ze zahrady. Do budovy již
vstupovat nebudou. Čas od 15 do 16:30 hodin bude věnován úklidu, dezinfekci a očistě prostorů v MŠ,
nábytku, pomůcek a hraček k bezpečnému zajištění provozu pro následující pracovní den. Od 16:30 do
17:00 bude probíhat úklid zahrady, zahradního domku a WC , hraček a zahradních prvků.
Rodič i dítě si po vstupu do MŠ dezinfikují ruce, dále pak si ruce dezinfikují po přezutí a převlečení. Poté
jej předá učitelce ve třídě. Rodič do třídy nevstupuje, učitelka od rodiče dítě přebírá při zajištění odstupu
2m bez kontaktu s dítětem. Rodiče zajistí dětem přiměřené oblečení, které je vhodné pro zajištění
maximální sebeobsluhy a samostatnosti dítěte při převlékání. Dítě si v tomto období nebude do školky
nosit žádné osobní hračky. Po dobu pobytu dítěte v MŠ bude fyzický kontakt učitelky nebo jiného
zaměstnance MŠ omezen na nutnou pomoc.
Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí a dezinfekci rukou, provádí nácvik správné techniky mytí
rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny. Učitelky i provozní zaměstnanci dbají na průběžné
větrání tříd.
Děti s příznaky infekčních onemocnění (zjištěných během pobytu v MŠ) učitelky neprodleně izolují a
kontaktují zákonného zástupce, který je povinen neprodleně zajistit odchod dítěte z MŠ. Zároveň jsou
všechny osoby, které s tímto dítětem přišly do styku po dobu jeho přítomnosti v MŠ (zaměstnanci i děti)
povinni nasadit si roušku, a to až do doby, kdy opustí budovu školy. Rodiče pro tuto situaci musí své dítě

vybavit 2ks roušky, které budou v uzavíratelném igelitovém sáčku uloženy v šatně v pytli dítěte a
v případě jejich nutného použití budou neprodleně doplněny. Při podezření na přítomnost dítěte s výše
uvedenými příznaky respiračního onemocnění ředitelka MŠ bezodkladně informuje KHS pro děti a
dorost Prahy 3.
Na použité roušky dodá zákonný zástupce igelitový obal. Použité roušky denně odnáší domů a sterilizací
připraví na další použití (jednorázové zlikviduje mimo areál MŠ). Je nepřípustné odkládat použité roušky
do odpadu v MŠ!
Z důvodu zvýšených hygienických opatření budou děti k pití ve třídách a při pobytu venku vlastní,
z domova přinesené podepsané lahve, které bude personál během dne dle potřeby doplňovat vodou
nebo čajem. Každý den si děti tuto lahev odnesou domů a další den opět přinesou.
Aktivity v MŠ budou organizovány tak, aby bylo možné větší, než obvyklou část dne strávit venku na
školní zahradě.
Pro pobyt venku se využívá pouze zahrada, vycházky do okolí MŠ nejsou možné. Učitelky dbají rozdělení
dětí do tří skupin a do tří rozdělených částí zahrady. Dbají na zajištění střídání hraček a herních prvků, a
to tak, aby bylo zajištěna jejich desinfekce před opětovným požitím další den. Při plánování činností pro
děti učitelky nemusí vycházet z ŠVP. Dbají, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich
potřebám.
Pro použití venkovních dětských WC je stanoven následující postup: Učitelka u vstupu na dětská WC
mechanickým rozprašovačem s desinfekcí dítěti vydesinfikuje ruce, dítě si po použití WC ruce omyje a
opět vydesinfikuje.
Do 30. 6. 2020 nebudou probíhat v areálu MŠ žádné společné akce pro děti a rodiče.
ŠJ – organizace stravování a aktuální opatření viz Vnitřní řád školní jídelny a provozní řád školní jídelny.
Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka v poměrné výši k uzavření MŠ během kalendářního
měsíce nebo ve výši 0 Kč v případě, kdy je MŠ uzavřena celý kalendářní měsíc (v souvislosti s přerušením
nebo omezením provozu MŠ v rámci opatření proti šíření nákazy COVID – 19 ( příloha_763970232 0 102020-OD_Usnesení Rady MČ Prahy 3 - Doporučení uzavřít MŠ).

Dodatek školního řádu nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2020
V Praze dne 18. 5. 2020
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