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Č. j.: ZŠMŠ/354/2020

V Praze dne 26. 8. 2020

PROVOZNÍ PODMÍNKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠTĚRBOHOLY OD 1. 9. 2020

Provoz v Mateřské škole Štěrboholy v období od 1. 9. 2020 bude probíhat v plném rozsahu
v souladu se školskými právními předpisy.
Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému „Semafor“
a případně aktualizuje tyto Provozní podmínky. V případě konkrétních mimořádných situací
spojených s onemocněním covid-19 škola postupuje podle pokynů KHS a je povinná dodržovat
všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášení pro dané území příslušnou KHS nebo
plošně MZd.
Aktuální informace škola sděluje prostřednictvím webových stránek (www.mssterboholy.cz) a na
nástěnkách ve vchodech jednotlivých oddělení.
Obecné
Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Příchod dětí do školy probíhá standardním způsobem.
Provoz mateřské školy probíhá od 7.00 do 17.00 hodin.
Bezprostředně při zahájení školního roku škola zajistí aktualizaci kontaktů na zákonné zástupce
(telefonní čísla, e-maily).
Případné onemocnění dítěte ohlásí zákonný zástupce učitelkám příslušného oddělení.
Škola při zahájení vzdělávání poučí děti o zásadách osobní a respirační hygieny a provede o tom
zápis do třídních knih.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění (děti, zákonní zástupci, zaměstnanci školy, zaměstnanci
jiných organizací) nemohou do školy vstoupit.
Doprovázející osoby se v prostorách mateřské školy musí pohybovat s rouškou nebo jiným
zakrytím nosu a úst, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.
Škola důsledně zváží konání aktivit, u nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu osob a které
nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné, zejména v 1. pololetí školního
roku.
Školní stravování
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Hygienická pravidla a standard úklidu
Ve škole bude zajištěn denní úklid a dezinfekce všech prostor. V průběhu dne bude opakovaně
prováděna dezinfekce povrchů a předmětů (dveřní kliky, spínače světel, WC splachovače). Ve
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vstupech a v učebnách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním prostředkem, na toaletách
dávkovače s tekutým mýdlem. V každé třídě je čistička vzduchu s ionizátorem.
Každé dítě má vlastní textilní ručník. Ručníky se vyměňují 2x týdně.
Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 14 dní.
Děti budou opakovaně upozorňovány na nutnost zvýšené hygieny rukou.
Všechny prostory školy budou často a intenzivně větrány.
Škola je vybavena dostatečným množstvím čistících a dezinfekčních prostředků, jednorázovými
gumovými rukavicemi, bezkontaktními teploměry a rouškami.
Podezření na výskyt nákazy COVID-19
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění
(zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů,
průjem, ztráta chuti a čichu apod.). Zaměstnanci školy však budou těmto příznakům věnovat
zvýšenou míru pozornosti. Při jejich zjištění škola postupuje takto:
o Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě není vpuštěno do školy.
o Příznaky se vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ – tato skutečnost je neprodleně
oznámena zákonnému zástupci a je požádán o bezodkladné převzetí dítěte. Dítěti je
poskytnuta rouška a je umístěn do samostatné „izolační místnosti“ – ve sborovně. Vedle
izolační místnosti je samostatná „izolační“ toaleta, která je vybavena umývadlem s teplou
vodou, tekutým mýdlem, dezinfekcí a zásobníkem papírových ručníků. V izolaci pobývá dítě
až do odchodu ze školy. Péči o něj zajišťuje zaměstnanec školy pověřený ředitelkou ZŠ. Tento
zaměstnanec je vybavený osobními ochrannými prostředky (rouška, respirátor, gumové
rukavice).
Při převzetí dítěte je zákonný zástupce informován o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance školy
Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. V případě, že se
ředitelka školy dozví o výskytu onemocnění Covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance
protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých KHS.
Škola neprodleně informuje na svých webových stránkách zákonné zástupce dětí o vzniklé situaci
a následných krocích v provozu a o případné úpravě způsobu vzdělávání.
Distanční vzdělávání
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.
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Úplata za předškolní vzdělávání a stravování
Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o omluvenou nepřítomnost a
úplata za předškolní vzdělávání se hradí. Stravování je nutné odhlásit.
Pokud doje na základě rozhodnutí KHS nebo MZd k uzavření školy, stanoví ředitel maximální výši
úplaty za předškolní vzdělávání poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení
provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že
mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

Výše uvedená ustanovení mohou být průběžně upravována a aktualizována.

