Můžeme MŠ a DS otevřít?
Vláda v rámci opatření v souvislosti s bojem proti šíření nemoci COVID19 nenakázala
uzavření předškolních zařízení. O přerušení provozu dětské skupiny, jeho omezení nebo
naopak jeho znovuobnovení rozhoduje sám provozovatel dětské skupiny (např. předseda
spolku aj.).
My oficiálně otevřeme v pondělí 18.5.2020. Rodiče budou muset vyplnit čestné
prohlášení v průběhu týdne od 11.5.-15.5..2020, které bude na stole ve vestibulu.
Dodávka obědů ze školní jídelny bude zahájena dne 18.5.2020.
Zvýšená hygienická opatření
Doporučení k provozu:





















Předávání a přebírání dětí ve vstupním prostoru tak, aby se v prostorách nepotkaly
více než 2 dospělé osoby najednou
Zpracovat a rodiči nechat podepsat prohlášení, že si nejsou vědomi, že by byli
nakaženi a že netrpí žádnými příznaky nemoci COVID19
Proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání
ochranných prostředků,
Používání ochranných prostředků zaměstnanci (rukavice, roušky – jednorázové nebo
dobře udržovatelné – lze vyvářet), používání dezinfekčního přípravku s virucidním
účinkem,
Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění
(kašel, rýma, teplota) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek
akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do
kolektivu,
Striktní dodržování hygienických pravidel při podávání jídla – nošení roušek, rukavic,
stravu připravuje a podává vždy jen jedna osoba, při manipulaci s čistým nádobím
vždy používat čisté rukavice,
Doložení čestného prohlášení rodičů, že v rodině není nařízena karanténa,
Bezpečná manipulace s použitými rouškami a jejich likvidace,
Příchod a odchod dětí tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů,
Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy,
Striktní dodržování nošení roušek rodiči,
Při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním
účinkem,
Zvýšený dohled na osobní hygienu dětí, mycí prostředky pro děti volit s virucidním
účinkem,
Používání jednorázových papírových ručníků,
Dohled nad správnou respirační etiketou dětí,
Zákaz nošení vlastních hraček z domova,














Denně po ukončení provozu mateřské školy omytí hraček dezinfekčním prostředkem
s virucidním účinkem,
Hračky, které nelze omýt, nebudou používány (látkové, plyšové…)
Dodržování zvýšených hygienických opatření i při pobytu venku – nekřížit skupiny
dětí,
Denně úklid prostor mateřské školy – podlahy, umyvadla, záchody, pisoáry – čisticím
prostředkem s virucidním dezinfekčním prostředkem,
Denně omytí nejčastěji dotýkaných ploch dezinfekčním přípravkem s virucidním
účinkem (kliky, zábradlí),
Týdně omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení čisticím prostředkem
s virucidním dezinfekčním prostředkem,
Zajištění příznivých vnitřních klimatických podmínek a dostatečného větrání
v pobytových prostorách,
Zajištění zvýšeného dohledu, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, talíře,
příbory, kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu zejména s obličejem a
ústy,
Výměna lůžkovin 1x týdně,
Oddělené ukládání lůžkovin pro každé dítě – individuálně přidělené a značkou dítěte
označené lůžkoviny pro každé dítě,
Zajištění co největších rozestupů mezi dětmi, zejména při jídle a spaní.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo slíbenou metodiku k otevírání škol
mateřským školám 2. května.
Doporučení vydaná pro mateřské školy mohou částečně sloužit dětským skupinám pro
inspiraci. Na doporučení dětským skupinám od MPSV zatím čekáme.
Komunikace s rodiči
Seznamte rodiče s opatřeními, která jste u vás zavedli. Budou jistě klidnější, že děláte
maximum proto, abyste nešířili nákazu. Informujte je o tom, že se chystáte otevřít 18.5.2020
v dostatečném předstihu, aby o této možnosti věděli a také mějte na paměti, že jim již
nemůžete vystavit potvrzení pro účely výplaty OČR.
Ačkoli se objevily informace, že nárok na výplatu OČR otevřením dětské skupiny nezaniká,
na webu MPSV je informace jednoznačná:

Venkovní pobyt a venkovní hřiště
Od 24. dubna 2020 je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu
10 osob s výjimkou výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metr. Dle výkladu našeho právníka lze
považovat procházku s vyšším počtem dětí a chův za výkon povolání, podnikatelské nebo
jiné obdobné činnosti.
Doporučuji pobývat na naší školní zahradě.

