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PŘÍLOHA K PROVOZNÍMU ŘÁDU MATEŘSKÉ ŠKOLY
Specifikace změn, pro případ mimořádných opatření
Režimové požadavky
Režimové požadavky mohou být ovlivněny aktuálním vývojem, spojeným s Covid-19.
Režimové požadavky ovlivňují:
1) Nařízení Vlády České republiky.
2) Nařízení Ministerstva zdravotnictví.
3) Nařízení, na lokální úrovni, vydaná příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
Pokud se významným způsobem režimové požadavky dotýkají zákonných zástupců dětí, jsou
informování prostřednictvím internetových stránek mateřské školy a nástěnek v šatnách
Provozní doba
Provozní doba mateřské školy se může změnit v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací.
Provoz se po dohodě se zřizovatelem upraví tak, aby se děti z jednotlivých tříd téměř
nepotkávaly. Nutné je přizpůsobit pracovní dobu všech zaměstnanců. Při realizaci tohoto
opatření může být provozní doba mateřské školy zkrácena.
Příchod k mateřské škole
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 (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnosti).
V prostorách mateřské školy
Ochrana ústa a nosu (roušky, respirátory) v závislosti na platných protiepidemických
opatřeních.
Dbát na dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Skupinová izolace, eventuálně sociální distance.
Pobyt venku
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Při nepříznivé epidemické situaci se děti z jednotlivých tříd nepotkávají ani na školní zahradě.
Každá učitelka využije pro aktivity své třídy oddělený prostor nebo zvolí vycházku mimo
zastavěnou část města.

Stravování
V případě zhoršené epidemiologické situace stanovuje zvláštní požadavky na hygienická
opatření při výdeji jídla ředitelka školy, se zohledněním příslušného nařízení.
Způsob a intenzita větrání a vytápění
V průběhu celého dne je prováděno větrání vnitřních prostor mateřské školy. Pravidelné větrání
zajišťuje učitelka a provozní zaměstnanec.
Zohledněna musí být aktuální epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní
podmínky a stav ovzduší.
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Podrobný plán úklidu a dezinfikování je vypracován samostatně.

Spojování tříd
Pouze ve výjimečných případech pro zajištění řádného provozu mateřské školy za
nepřítomnosti některé z učitelek (nemoc) jsou děti po dobu nezbytně nutnou spojeny v jedné
třídě, a to zpravidla v čase od 06:00 do 07:30 hod. a odpoledne v čase od 15:00 do 16:00 (17.00)
hod. Spojení dětí do jedné třídy současně nesmí být na úkor výchovně vzdělávací práce,
bezpečnosti a hygienických opatření či nařízení Vlády České republiky, Ministerstva
zdravotnictví či příslušné Krajské hygienické stanice
S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se
kterými se dítě nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko
šíření onemocnění covid-19.

Předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí
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 izolaci
dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled
zletilé fyzické osoby. Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.
V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně, je za normální tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.
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Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte
- Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy,
je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že
je přítomen jeho zákonný zástupce
- Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy
a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v
kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být
izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě
neprodleně vyzvednout.
- Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, je dítěti neprodleně
nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktování zákonní
zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
- Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný
zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.
Výskyt onemocnění Covid-19 v mateřské škole u dítěte nebo zaměstnance
Mateřskou školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta
provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o
protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění
covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a
mladistvých místně příslušné KHS. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká
okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS
na základě protiepidemického šetření.
Mateřská škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy
stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání dětí zákonné zástupce dětí a svého
zřizovatele.
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně
pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

V Mladé Boleslavi dne: 31.8.2021
Zpracovala: Soňa Lukavcová
Mgr. Iva Kollinová
ředitelka školy

