
       Základní škola a Mateřská škola ZdíkovZákladní škola a Mateřská škola Zdíkov
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

384 72  Zdíkov 250                       tel./fax: 384 971 144                       e-mail: zszdikov@seznam.cz

Hygienická a organizační opatření ZŠ a MŠ Zdíkov, platná pro MŠ od 18. 5. 2020

Opatření  vychází  z  metodiky  MŠMT „Provoz mateřských  škol  v období  do  konce  školního  roku
2019/2020“, vydaného dne 30. 4. 2020.

Opatření platná pro MŠ od 18. 5. 2020 

1. Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy dodržují všichni (i děti) pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu rouškou.

2. Mateřská škola Zdíkov bude otevřena od 6:30 do 15:30 hod., vždy je však nutné zazvonit na danou
třídu  a  pedagog  umožní  vstup.  Před  použitím zvonku  a  otevřením dveří  je  rodič  povinen  použít
dezinfekci rukou, která je umístěna u hlavního vchodu MŠ.
Rodiče  dodržují  pravidla  rozestupu  a  vstupují  do  budovy  školky  jednotlivě,  maximálně  2  rodiče
v jedné šatně.  I  v šatně dbají  dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.   Doprovázející  osoba  se  v prostorách  MŠ  pohybuje  vždy  v roušce  a  pouze  nezbytně
nutnou dobu. Tato pravidla platí při příchodu dětí do MŠ a i odpoledne při jejich vyzvedávání. 

3. Při  příchodu dítěte  do třídy si vyhrazuje MŠ právo na bezkontaktní  měření  teploty a v případě
nutnosti  kdykoliv  během  dne.  V  případě  zvýšené  teploty  (37°C  a  vyšší)  nebo  dalších  příznaků
virového onemocnění nebude dítě do MŠ převzato. V případě zjištění příznaků v průběhu dne, bude
dítě umístěno do připraveného izolovaného prostoru a zákonní zástupci budou vyzvání k okamžitému
odvozu dítěte z MŠ.

4. Při příchodu do třídy si děti neprodleně důkladně umyjí ruce. 

5. Ve všech prostorách mateřské školy děti a pedagogičtí pracovníci roušky mít nemusí, avšak při
ranním a odpoledním setkávání s rodiči jsou u pedagogů žádoucí. 
Pokud bychom však při  pobytu  venku byli  nuceni opustit  areál  MŠ, musí  mít  roušky pedagogičtí
pracovníci i děti. Proto každé dítě bude mít ve skříňce minimálně jeden kus roušky a sáček na jejich
uložení. Pokud si dítě roušku sundá, musí ji vždy uložit do sáčku.

6. V ranních ani odpoledních hodinách se děti nespojují. Jsou rozděleny do tříd, které se vzájemně
nepotkávají. Nové rozdělení do tříd bude vyvěšeno na dveřích hlavní budovy.  

7. Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Na základě doporučení se organizují aktivity tak, aby
bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ. Ani zde by se jednotlivé třídy
neměly potkávat. Každá třída bude mít vyhrazené prostory, kde se budou střídat. 

8. Stravování probíhá dle platných podmínek MŠ se zvýšenými hygienickými pravidly. 

9. Zákaz nošení vlastních hraček z domova. 

10. Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor MŠ (s výjimkou šaten)



Obecná pravidla platná pro rodiče a všechny věkové skupiny žáků
Rodiče žáků zváží, zda do mateřské školy poslat děti z rizikových skupin. Jedná se o děti chronicky
nemocné a děti žijící ve společné domácnosti s lidmi z ohrožené skupiny.
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, 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).

Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte učitelce MŠ prohlášení:
1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

V případě absence dítěte v MŠ informuje zákonný zástupce školu telefonicky/mailem.

V případě nerespektování a porušování stanovených opatření může být dítě z vyučování
vyloučeno

                                                                                           Mgr. Zdeněk Kluibr, ředitel ZŠ a MŠ Zdíkov
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