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PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
ÚVOD
Tato směrnice se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování
epidemiologických opatření a doporučení. Stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší od
standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Tato směrnice vychází z dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 Provoz mateřských škol v období do konce
školního roku 2019/2020.

ŠKOLNÉ
-

Za březen – 300Kč
Za duben – 0 Kč
Za květen – 0 Kč
Za červen – 300 Kč.
Děti, které nenastoupí do konce školního roku 2019/2020, školné neplatí.

DOCHÁZKA DĚTÍ
-

Je dobrovolná. Platí také pro děti s povinnou předškolní docházkou.
Při příchodu před školkou dodržujte 2 m rozestupy.
Pro všechny osoby nacházející se před MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.

PRAVIDLA PROVOZU V MŠ A VE TŘÍDÁCH
Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, bez známek respiračního onemocnění ani
nachlazení. Žádáme rodiče o důslednost a ohleduplnost vůči ostatním dětem a
zaměstnancům mateřské školy.
- Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o neexistenci příznaků virového onemocnění.
(čestné prohlášení je součástí tohoto dokumentu)
- V případě, že dítě trpí alergií, donese zákonný zástupce aktuální potvrzení od lékaře.
- MŠMT nepředepisuje pro MŠ žádné omezení počtu dětí ve skupině. Rádi bychom
však zajistili menší skupiny dětí, maximálně do 15.
- V ranních hodinách bude dětem měřena teplota. V případě, že dítě bude mít teplotu
nad 37 stupňů Celsia nebo bude vykazovat známky onemocnění, budou rodiče
okamžitě informováni a musí si dítě odvést. Dítě bude do příchodu rodičů izolováno
od ostatních v samostatné místnosti.

ROUŠKY, POHYB OSOB V BUDOVĚ MŠ
-

-

Dle nařízení MŠMT děti a pedagogové ve školce roušky nosit nemusí. Pedagogové při
přebírání dětí od zákonných zástupců mohou mít roušku dle vlastního uvážení.
Každé dítě však musí mít v MŠ vlastní roušku, kterou bude mít každý den čistou
v uzavíratelném igelitovém sáčku. Roušku použije dítě v případě, že se objeví příznaky
virového onemocnění v kolektivu.
Dle nařízení MŠMT musí mít doprovod dítěte po celou dobu pobytu ve školce
nasazenou roušku a zdržuje se v budově školky pouze nezbytně nutnou dobu.
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Při vstupu do budovy je umístěna desinfekce. Žádáme všechny, kteří vstoupí do
budovy, aby tuto desinfekci použili.
Při předávání dítěte nevstupujte do třídy a zachovávejte dostatečný odstup od
pedagogů.
Po předání dítěte se nezdržujte v budově ani v areále MŠ.

VE TŘÍDĚ
-

Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce mýdlem a vodou
(20 – 30 sekund).
Během dne se budou třídy větrat 1x za hodinu po dobu 5 minut.
Děti budou pobývat co nejvíce venku na školkové zahradě a vymezeném prostoru
v blízkosti budovy MŠ. Přizpůsobujte tomu oblečení.
Stravování bude probíhat v obvyklé podobě.
Pokrmy rozdává vždy personál MŠ. Děti si samy jídlo a pití nebudou brát.
Hračky ani jiné věci z domu nejsou dovoleny.
Nebudeme si čistit zuby.

DALŠÍ OPATŘENÍ
-

Ručníky budeme používat pouze papírové.
Budeme používat ve větší míře desinfekce a antibakteriální mýdla.
Častější důsledná hygiena u všech osob a místností v MŠ.
K dispozici bude omezené množství hraček vzhledem k údržbě těchto pomůcek.
Pobyt dětí venku je omezen pouze na školkovou zahradu a páskou vymezený prostor.
Výlety a ostatní zábavné akce pro děti jsou zrušeny.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
-

Provoz v mateřské škole bude znovu obnoven od 25. 5. do 30. 6. 2020
Provoz bude přerušen v době od 13. 7. do 21. 8. 2020.
Ve dnech od 1. 7. do 10. 7. a ve dnech od 24. 8. do 28. 8. bude provoz omezen pouze
na jednu třídu.

Tento dokument byl projednán se zřizovatelem ZŠ a MŠ Kyjovice, příspěvková organizace.
PLATNOST DOKUMENTU
Tato opatření jsou platná od 25. 5. do 30. 6. 2020.
V Kyjovicích, 13. 5. 2020
Mgr. Blanka Drozdková
ředitelka

Miroslava Rychtářová
vedoucí učitelka

