Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH
Rada města Třince na své 48. schůzi dne 11. 05. 2020 usnesením č. 2020/1657
při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání rozhodla
o zahájení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třinec a
to z důvodu rozvolňování opatření zavedených v důsledku prevence proti šíření
nákazy, s účinností od 25. 05. 2020

ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT:
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními
pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PRO ZAŘAZENÍ DÍTĚTE
DO MŠ:
 Vyjádřit zájem o docházku do mateřské školy do 19. 5. 2020
 Podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha).
 Zajistit dítěti čistou roušku na den a sáček na uložení roušky.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLY A PROVOZ ŠKOLY
 Pondělí až pátek od 6.00 do 16.00
 Školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
o Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
o Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné
domácnosti).
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Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je
povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnosti)
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí
úst a nosu.
 Každé ráno před příchodem do mateřské školy bude prováděn ranní filtr
(měření teploty aj.)

V prostorách mateřské školy
 Aktivity se budou organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou
část dne strávit venku v areálu MŠ.
 Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce,
a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí.
 Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště
školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je
určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači
a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu
po dobu 5 minut).
Ve třídě
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund)
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu
5 minut).
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit
jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická
stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit
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výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní
stav indisponovaného dítěte.
Ve výdejně stravy
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití
nenabírají a neberou si ani příbory.
 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná
hygienická pravidla.

V Třinci 13. května 2020

Mgr. Darja Hoffmannová, ředitelka školy

