Základní škola a mateřská škola, Všestary
Všestary 57, 503 12 Všestary

Informace o znovuotevření mateřské školy
Mateřská škola se otvírá 25. 5. 2020 pokud se vývoj stavu epidemie nezhorší. Provoz mateřské školy
je zajištěn od 6:30 do 16:00 hodin.
Před nástupem dětí do MŠ bude prostor vydezinfikován prostorovou dezinfekcí GUAa. V MŠ bude
probíhat zvýšená frekvence dezinfekce ploch.
Provoz MŠ je určen především pro děti z rodin, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad
svými dětmi. V areálu školy je povinné nošení roušek pro všechny doprovázející osoby.
K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které nejeví známky akutního onemocnění.
Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel
rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu)
Bez podepsání těchto prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do mateřské školy!
Děti, u kterých bude při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoli virové
infekce (např. rýma (i alergická), kašel, bolest hlavy, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty!
Je na zvážení zákonných zástupců, zda do školy pošlou dítě, pokud některý z členů domácnosti patří
do rizikové skupiny – viz níže.
U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem
a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projevem rýmy a kašel alergického původu.
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8), nebo pokud některý z
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní
zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny a rozhodli o účasti dítěte v
mateřské škole s tímto vědomím.
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
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).

Příslušný formulář je v případě potřeby k dispozici na webových stránkách školy ke stažení..
 Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou


Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. Organizaci osob před budovou budou
pomáhat zvládat ostatní pracovnice mateřské školy (provozní zaměstnanci, asistenti.)



Dodržování hygienických podmínek je v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

 V prostorách mateřské školy
Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co
nejrychlejší způsob předávání dětí.
Doporučujeme, aby si děti po dobu mimořádných opatření nenosily vlastní hračky včetně plyšáků.
Děti budou trávit větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ.
Při ranním filtru probíhá:


měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného
zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby,



správná hygiena rukou.

Děti a zaměstnance mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 Stravování – v běžné podobě
Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem k dodržení
hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné.
Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle aktuální situace
pozměněna.

Ve Všestarech dne 13. 5. 2020
Ing. Zarine Aršakuni
ředitelka školy

