Vážení rodiče,
na základě doporučení MŠMT a MZd pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID – 19 stanovuji organizaci a podmínky provozu Mateřské školy v Žebráku, okres
Beroun, příspěvková organizace, takto:
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Provoz MŠ začíná 1. 9. 2020, provozní doba od 6.30 hod. do 16.30 hod.
Do MŠ mohou vstoupit jen osoby bez příznaků infekčního onemocnění (týká se dětí,
zaměstnanců i doprovodu). Nevoďte do MŠ děti ani s malou rýmou, kašlem a jinými
zdravotními problémy např. průjmem. Pokud tyto zdravotní problémy zjistíme, budeme
zákonné zástupce ihned kontaktovat a požadovat bezodkladné vyzvednutí dítěte.
Zákonný zástupce má povinnost telefonicky kontaktovat praktického lékaře pro děti a
dorost, který rozhodne o dalším postupu.
Zákonní zástupci jsou povinni poskytnout MŠ aktuální telefonní kontakt a být k dostižení.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ jen
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – tuto skutečnost musí potvrdit praktický
lékař pro děti a dorost.
Zákonní zástupci dětí nebo doprovod (prarodiče, atd.) budou při vstupu do prostor MŠ mít
krytá ústa i nos (děti nemusí), zaměstnanci podle svého uvážení.
Dítě do MŠ i z MŠ může doprovázet pouze jedna osoba. Zákonní zástupci dětí a další
doprovázející osoby se uvnitř budovy zdržují na nezbytně nutnou dobu.
Povinností každého, kdo do MŠ vstoupí, je použití dezinfekčního prostředku na ruce ve
vestibulu školy (všichni – děti, zaměstnanci, doprovod).
Doprovodné osoby nebudou vstupovat do šaten dětí v obuvi, použijí vlastní nepromokavé
návleky nebo přezůvky.
Děti budou mít v šatní skříňce 2 kusy roušek v podepsaném nebo označeném igelitovém
pytlíku, pro případ, že by se objevilo podezření na onemocnění COVID – 19 (dítě musí být
izolováno a musí mít po celou dobu do předání zákonným zástupcům roušku, totéž
zaměstnanec školy, který o dítě pečuje).
V šatní skříňce bude mít dítě kromě 2 sterilních roušek v igelitovém pytlíku také náhradní
oblečení (tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky nebo legíny) pro případ nehody (polití,
počůrání, atd.). Zároveň bude mít jedno oblečení do třídy a jedno na pobyt venku. Vše řádně
podepsáno nebo označeno.
Děti, které budou odpoledne spát, si přinesou pyžamko v podepsaném igelitovém pytlíku na
svou třídu a předají pí. učitelce, která jej první den uloží na vyčleněné místo. Další dny bude
pyžamko uloženo u lůžkovin.
Je zakázáno z domova do MŠ nosit hračky, jídlo, pití, atd.
Děti v co nejkratším čase po příchodu na třídu si důkladně 20 – 30 sekund umyjí ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači.
Všechny osoby, které se v prostorách školy pohybují, důsledně dodržují zásady osobní a
respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně
vyhodit a následně si děti i zaměstnanci umyjí ruce, doprovod použije dostupnou dezinfekci.
Prosíme, poučte také doma své děti o tom, aby zachovávali sociální distanc (s kamarádem se
neobjímat, nepusinkovat).
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Prosíme zákonné zástupce, zda by si první dny mohli děti přivádět i odvádět osobně z důvodu
podpisu některých dokumentů a dalších organizačních záležitostí s pí. učitelkou.
Všechny dokumenty a informace obdržíte na své třídě od své třídní učitelky. Ráno při
příchodu Vás nasměruje zaměstnanec školy (kde má dítě skříňku, do jaké třídy bude
docházet, atd.)
Při předávání dětí bude nutné mít sebou doklad totožnosti pro případné ověření (sdělte
toto i ostatním pověřeným osobám).
Všechny doprovázející osoby jsou povinny respektovat pokyny zaměstnanců MŠ, kteří byli
proškoleni před zahájením provozu o hygienických a bezpečnostních pravidlech.
Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou
nepřítomnost ve škole (prosíme, aby rodiče školu telefonicky informovali, i formou SMS
311 697 382, 601 532 863). Ostatní omlouvání je jako v běžném období (je-li předem známa
absence dítěte, oznámit třídní učitelce; není-li známá předem absence dítěte, telefonicky
omluvit na č. 311 697 382, 601 532 863). U předškolních dětí musí být písemné omluvení –
osobní notýsky dětí.
Odhlašování obědů jako v běžném období do 13.00 hodin předchozího dne (ústně u pí.
učitelky, telefonicky na tel. 311 697 382, písemně do sešitu před třídou Ježků).
První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole si však mohou zákonní zástupci
oběd odebrat pouze do jídlonosiče ve výdejním okénku školní kuchyně v době od 10.30 do
11.30 hod. (musí mít roušku). Kuchařky prostor po vydání stravy vydezinfikují.
Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádné opatření KHS
nebo plošné opatření MZd) znemožněna osobní přítomnost v MŠ více jak poloviny dětí, mají
mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné
Bližší informace budou upřesněny až v případě mimořádné situace.

V případě dalších změn se škola řídí doporučeními a nařízeními krajské hygienické stanice, MŠMT a
MZd. Podle vývoje epidemiologické situace se mohou některé podmínky provozu změnit.
Děkujeme Vám rodiče za spolupráci, pochopení, pomoc a velmi se těšíme na děti, kterým se
společnými silami vynasnažíme vytvořit bezpečné a přátelské prostředí.
Hana Marková
ředitelka mateřské školy

