Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou
příspěvková organizace
664 01 Babice nad Svitavou 139
tel. MŠ: 545 237 187
e-mail: ms.babice@centrum.cz

Směrnice k provozu mateřské školy
pro školní rok 2021/2022
vzhledem ke covid-19

Provoz mateřské školy bude probíhat v běžném režimu od středy 1. září 2021
(tř. Berušky 6.30 – 16.00, tř. Motýlci 7.00 – 16. 30).
Doporučeno je přivádět a vyzvedávat dítě pouze ve třídě, do které je přihlášeno.
Zákonní zástupci nemusí podepisovat žádné prohlášení dítěte o bezinfekčnosti.
V případě změny jsou zákonní zástupci povinni aktualizovat osobní kontakty
(tel. čísla, e-maily).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy
školy a pohybu osob před budovou školy. Doporučeno je omezit pohyb zákonných
zástupců i cizích osob v prostorách školy.
Před vchodovými dveřmi bude umístěna desinfekce, kterou je nutno použít před
použitím videozvonku.
V prostorách mateřské školy
1.
V prostorách mateřské školy je povolen pohyb pouze s použitím ochrany úst a
nosu. Tato se řídí dle aktuálních nařízení MZd.
Respirátory a roušky nebudou muset nosit: děti do dvou let věku, děti a
pedagogické pracovnice v prostorách mateřské školy. Další výjimky jsou stanoveny
aktuálně platným mimořádným opatřením.

2.
Doporučuje se, aby pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy
byl omezen na dobu nezbytně nutnou, mladší sourozence nenechat volně se pohybovat
v prostorách školy.
Po převlečení jde dítě do koupelny a důkladně si umyje ruce vodou a mýdlem (20 až
30 sekund), utře do papírového ručníku a přechází z koupelny rovnou do třídy; dveře
do koupelny i do třídy zůstávají v době příchodu a odchodu dětí otevřené.
Děti budou mít v šatně uloženu čistou roušku v uzavřeném obalu.
Hygienická pravidla a provádění úklidu
Před otevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor.
Běžný úklid prostor bude probíhat dle Provozního řádu MŠ.
Desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, bude prováděna
několikrát denně (např. kliky, spínače světla).
Desinfekce hracích prvků ve venkovních prostorách bude prováděna jedenkrát denně.
Škola je vybavena: čistícími a desinfekčními prostředky, bezkontaktním teploměrem,
přiměřeným počtem roušek.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně
covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím,
že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od
ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby„
(§7 odst.3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

-

-

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního
onemocnění, ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost a při jejich
zjištění volí tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu do školy – dítě není vpuštěno do třídy, odchází v
doprovodu zákonného zástupce
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole –
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do samostatné místnosti nebo
k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných dětí ve škole a současně
informování zákonných zástupců s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte
a opuštění budovy v nejkratším možném čase.
škola informuje zákonné zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.

-

-

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (covid-19),
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím respurátoru a dodržením dalších
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění
(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční
nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost
(u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb).

-

Podle aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se
vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které
se nevztahuje některá ze stanovených výjimek, jsou po vstupu na území ČR povinny
se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně
nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy
-

-

-

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta
provádí epidemiologická šetření a sdělí další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa
týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhodne
KHS na základě protiepidemického šetření.
Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu
školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce a
svého zřizovatele.
Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto
dětí z celé mateřské školy (bude vyplývat z novely školského zákona).

Zaměstnanci školy
-

-

Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci školy, je možné, aby po domluvě
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vykonával práci z jiného místa po dobu, kdy
bude v karanténě (distanční výuka, příprava podkladů,…), v tomto případě
zaměstnanci přísluší plat. Pokud k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po
dobu karantény práci vykonávat, protože v daném období je z pohledu právních
předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.
Pokud je zaměstnanec školy v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji
ochranu používat roušku.

Stravování
-

-

Děti si přinesou vlastní uzavírací láhev s pitím, kterou si denně budou odnášet domů
k dezinfekci.
Strava bude dětem podávána zaměstnanci mateřské školy s použitím ochranných
prostředků, bez možnosti samoobslužného výdeje, tj. odebírání příborů z hromadných
zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (odběr svačiny, nalévání polévky).
Nebude možnost odběru obědů do jídlonosičů, odhlášení obědů bude možné den
předem do 13 hod. pouze elektronickou formou babice.jidelna@seznam.cz.

Úplata za předškolní vzdělávání
-

Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho
omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí
následující:
v mateřské škole stanoví vedoucí učitelka MŠ maximální výši úplaty poměrně
poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu; je-li délka omezení nebo
přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola
poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Doplňkové aktivity školy, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu
nezbytné a dochází při nich ke koncentraci většího počtu lidí (kulturní a sportovní akce),
mateřská škola pokud možno nekoná či odkládá na jarní měsíce.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola
vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Směrnice zpracována dne 24.8.2021,
s účinností k 1.9.2021
(platná – pro zaměstnance MŠ a ŠJ,
pro zákonné zástupce dětí)
Mgr. Ludmila Soukeníková
vedoucí učitelka MŠ

Seznámení se směrnicí (MŠ a ŠJ):

