Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace
Světnov 46, Žďár nad Sázavou, 59102
IČO 71009850
Ve Světnově dne 7.5.2020
Manuál pro vstup dítěte do MŠ v době pandemie onemocnění Covid 19
Vzhledem k současnému stavu vydávám opatření pro pobyt dítěte v MŠ.
1) MŠ bude otevřena denně od 6:30 do 15:30 hod.
 Rodiče přivedou dítě do MŠ v době od 6:30 do 8:00 hod., po této době nebude
převzato.
2) Dítě musí být naprosto zdravé, bez příznaků jakéhokoli onemocnění (zvýšená teplota,
rýma, kašel, zánět očí), to samé platí i pro doprovod dítěte.
 Pro děti trpící alergií je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno
alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky
respiračního onemocnění.
 Dítě bude kontrolováno při vstupu do šatny - měření teploty a vizuální
kontrola.
3) Do šatny vstupuje vždy jen jeden doprovod s dítětem jednotlivě, s nasazenou rouškou. (Na
vstupních dveřích do MŠ bude umístěna visačka - zelená barva znamená, že rodič s dítětem
může vstoupit, červená barva znamená, že musí počkat venku, protože v šatně je ještě
obsazeno). Při čekání před školkou je třeba dodržovat rozestupy 1,5 m.
4) Dítě si převezme učitelka osobně u dveří do umývárny MŠ. Dítě bude převlečené, přezuté a
bude mít nasazenou roušku, proběhne dezinfekce rukou, potom dítě přechází do herny MŠ.
5) Do MŠ musí mít dítě na každý den minimálně 3 čisté roušky v igelitovém sáčku a jeden
prázdný sáček na použité roušky(vzhledem k teplému počasí doporučujeme 5ks roušek).
Podmínkou pobytu ve školce je povinnost bezproblémového nošení roušky a výměny roušky
během dne. Vyměňovány roušky budou vždy po jídle a po odpoledním odpočinku, popř.
bude-li moc vlhká. Vzhledem k zajištění bezpečnosti personálu školky, k rizikovým
faktorům dospělých osob, bude v naší MŠ nošení roušek celodenně povinné.
6) Dezinfekci v prostoru školy zajišťuje MŠ.
7) V MŠ se bude pravidelně a důkladně větrat, vždy nejméně 5 minut každou hodinu.
Aktivity školky budou v co možná největší míře přesouvány do venkovních prostor MŠ – na
zahradu a to včetně svačin. (pokud to bude počasí dovolovat)
8) Na hygienu rukou dohlíží učitelka, děti si ruce budou utírat do jednorázových papírových
ručníků, nikoliv do látkových. Při obsluze dětí po použití WC, při pomoci s převlékáním a při

manipulaci s ložním prádlem, budou učitelky a zaměstnanci školky používat hygienické
rukavice.
9) Místo pro použité roušky bude zvenku u vchodu do školky. Každé dítě zde bude mít
označené místo, ze kterého si použité roušky rodiče při odchodu vyzvednou k domácí
dezinfekci. (použité roušky nesmějí být v prostoru, kde se děti pohybují ani nikde ve
stravovacím provozu)
10) Stravování bude probíhat v běžném rozsahu, tedy budeme vařit teplé obědy. Děti si ale
nebudou jídlo přebírat samy, příbory jim budou vydány jednotlivě zabalené v
papírovém ubrousku.
11) Pitný režim je zajištěn u každého jídla, kdy děti dostanou pití do hrnečků, které se budou
po každém jídle dezinfikovat v myčce. S sebou si děti donesou vlastní označenou láhev
s pitím na pobyt venku.
12) Přednostně budou docházet děti, které mají rodiče v zaměstnání a druhý z rodičů není na
rodičovské dovolené. Prosíme Vás tímto o minimalizaci počtu dětí v MŠ.
13) V případě podezření na příznaky jakékoliv nemoci bude dítě izolováno v kabinetu vedle
herny a rodiče budou kontaktováni k okamžitému převzetí ze školky. Zároveň škola okamžitě
informuje příslušnou hygienickou stanici. V případě potvrzení výskytu nemoci Covid-19 se
postupuje podle příslušných vládních nařízení, tzn., že všichni, kteří přišli do kontaktu s touto
osobou – dítětem, nastupují do karantény.
14) Před nástupem do MŠ zákonní zástupci vyplní vždy 1x za týden Čestné prohlášení,
dodatek k čestnému prohlášení odevzdá zákonný zástupce ve škole při prvním nástupu dítěte.
Uvedená rizika v čestném prohlášení rodiče pečlivě zváží a jsou povinni je respektovat.
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