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Aktualizace
Pokynu ředitelky školy k provozu školy od 12.4.2021
č.j. MšS 122/21
I. Základní ustanovení
Tento pokyn stanovuje provozní podmínky mateřské školy od pondělí 3. 5. 2021 vzhledem ke
COVID - 19. Tento pokyn je zpracován na základě novelizovaného mimořádného opatření
MZ ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízení s účinností od 3.5.2021
II. Organizace provozu
Provoz mateřské školy bude od 3. května 2021 obnoven standardním způsobem na všech
pracovištích (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti
navštěvující MŠ).
Provozní doba mateřské školy je stanovena od 6.15 do 16:45 hod.
Příchod dětí do mateřské školy
a) od 6:15 hod do 8:15 hod
b) od 6:15 hod do 8:00 hod (děti mající povinné předškolní vzdělávání, včetně dětí
s OŠD)
*Po příchodu dětí do MŠ dochází k povinné dezinfekci šaten a ostatních vstupních
prostorů.
Odchod dětí z mateřské školy:
a) od 12:00 do 12:20 hod
- děti budou předány doprovázející osobě u vchodu do budovy nebo na školní zahradě
(dle aktuálního počasí)
b) od 15:00 do 16:45 hod
- děti budou předány ve třídě nebo na školní zahradě (dle aktuálního počasí)
V případě potřeby (např. návštěva lékaře) lze domluvit s učitelkou jiný čas příchodu či
odchodu dětí z mateřské školy.
*Upozornění:
a) za příznivého počasí budou probíhat ranní aktivity na školní zahradě
b) na hlavní budově budou při pobytu na školní zahradě třídy rozděleny:
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Berušky + Žabky = přední zahrada
Motýlci + Sluníčka = zadní zahrada

Do mateřské školy mohou vstoupit děti (doprovázející osoby) nevykazující 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).
V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup
dítěte do mateřské školy.
III. Protiepidemiologická opatření
Děti v mateřské škole roušku nenosí. Přesto je nezbytné, aby měly k dispozici v sáčku čistou
roušku pro případ nutného použití během dne. Roušku zajistí zákonný zástupce.
Je vhodné, aby děti své osobní věci (oblečení) přinášely v batohu.
Je zakázáno přinášet do školy vlastní hračky, pití, jídlo apod.
Do areálu mateřské školy mohou vstupovat pouze děti a zaměstnanci. Výjimečně
doprovázející osoby.
U vchodu do areálu mateřské školy jsou umístěny dávkovače s dezinfekcí rukou.
Doprovázející a vstupující osoba, je povinna před vstupem provést dezinfekci rukou.
Doprovázející osoba dítěte je povinna dodržovat v areálu mateřské školy bezpečnou
vzdálenost od ostatních osob a používat vhodnou ochranu úst a nosu (respirátor).
Do areálu mateřské školy s dítětem vstupuje pouze jedna doprovázející osoba.
Doprovázející osoba po předání i převzetí dítěte bez zbytečného odkladu opustí areál
mateřské školy.
IV. Testování dětí
Děti se od 3.5. 2021 již povinně netestují.
V. Testování zaměstnanců
Všichni zaměstnanci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně.
Testování bude realizováno pravidelně 1x týdně (pondělí). V případě příchodu v jiný den,
musí zaměstnance absolvovat samotestování - dodržovat nastavený harmonogram testování
školy.
VI. Povinnosti zákonných zástupců
Přivádět do mateřské školy pouze dítě zdravé nemající žádné příznaky nemoci či infekce.
Ihned oznámit třídní učitelce infekční onemocnění dítěte či jiné zdravotní problémy.
Zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy v co nejkratší době v případě, kdy dítě bude
během dne vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19 nebo dalšího onemocnění.
Řídit se pokyny školy zaměřujících se na ochranu zdraví dětí a zaměstnanců.
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VII. Povinnosti zaměstnanců
Dodržovat platná vládní nařízení, metodiky, pokyny KHS a ředitelky školy.
Nadále používat správné ochranné pomůcky, včetně vhodné ochrany úst a nosu – respirátor.
Navzájem spolupracovat při zajištění bezpečnosti dětí (příchody, odchody) a chránit
zdraví své i ostatních.
VIII. Závěrečná ustanovení
Ostatní náležitosti Pokynu ředitelky školy k provozu školy od 12.4.2021 zůstávají v platnosti.
Pro provoz mateřské školy platí obecně platné právní i vnitřní předpisy, pokud tímto pokynem
nebyla provedena změna.
V Sezemicích dne 30.4.2021
Účinnost od 3.5.2021
Bc. Veronika Machatá
ředitelka školy
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