ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL - COVID 19
Plánovaný termín otevření mateřských škol:
-

-

Pokud se podaří zajistit potřebná hygienická opatření a bude možno personálně zajistit
provoz mateřských škol, budou znovuotevřeny ve stejném termínu jako 1. stupeň základní
školy.
V současné době je plánován termín otevření 1. stupně ZŠ i obou kbelských mateřských škol
na 25. 5. 2020.

Podmínky otevření mateřských škol:
1. Nezbytné nastavení přísných hygienických opatření (jen tím se dokáže eliminovat riziko
přenosu nákazy v případě jejího výskytu).
2. Zjištění zájmu o umístění dětí do mateřské školy ze strany jejich zákonných zástupců – pro
znovuotevření mateřských škol potřebujeme znát přesný počet přihlášených dětí.
Nahlášení zájmu o docházku dítěte do mateřské školy v termínu od 25. 5. do 3. 7. 2020:
-

Pokud uvažujete o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy, v případě jejího znovuotevření,
prosíme Vás o zvážení následujících faktorů:
a. kontakt s osobami z rizikové skupiny:
▪ senioři (65+),
▪ osoby s vysokým krevním tlakem a oběhovými problémy,
▪ osoby s dýchacími potížemi,
▪ astmatici,
b. vycestování do jiné země,
c. zákonný zástupce prohlásí, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že
čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo do styku
s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a
ani mu není nařízeno karanténní opatření.
(Body a. a c. budou rodiče dokládat písemným „Čestným prohlášením“)

Nahlaste nám, prostřednictvím dotazníku (odkaz umístěn v zaslaném e-mailu), plánovanou
docházku Vašeho dítěte do mateřské školy, resp. uveďte konkrétní termíny, a to do 3. 5. 2020.
▪
▪

Na základě zjištěných informací vytvoříme stabilní skupiny dětí, které již nebude
možné měnit. Prosíme Vás tedy o důkladné zvážení.
Informujte nás, prosíme, i v případě, že dítě do mateřské školy neplánujete umístit.

V textu níže uvádíme plánovaná hygienická opatření, která však mohou být ještě upravena či doplněna
na základě „manuálu“, který přislíbilo vydat Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen
„MŠMT“) do 30. 4. 2020:
Plánovaná preventivní opatření směrem k dětem:
-

-

Provoz všech otevřených tříd (resp. skupin) bude zajištěn od 6.30 do 17 hod.
▪ Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno. Jedná se
zejména o ranní scházení a odpolední rozcházení dětí.
▪ V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný)
vzájemný kontakt jednotlivých skupin.

-

-

-

-

Rodiče svým dětem každý den ráno změří (před odchodem do mateřské školy) teplotu.
Pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě
odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout.
Děti vykazující jakékoliv známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19, ale např.
i teplota, rýma, kašel atd.) nebudou vpuštěny do třídy mateřské školy.
Dezinfekce rukou dětí (ráno při vstupu do třídy), dále dle potřeby; zvýšená četnost mytí
rukou.
Dle aktuálních informací MŠMT musí mít roušky v prostorách mateřské školy i děti.
V rámci možností by ji měly mít při všech činnostech (je však logické, že např. v době
vyhrazené pro stravování děti roušku mít nemohou). Povinnost nošení roušek může být
změněna po vydání výše uvedeného „manuálu“ MŠMT.
▪ V případě povinnosti nošení roušek nebudeme v rámci vzdělávání zařazovat ranní
cvičení.
Pobyt venku: (dle pokynů „manuálu“ MŠMT se jeho organizace může změnit)
▪ S dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času.
▪ Dopolední pobyt venku:
▪ na zahradě mateřské školy budou 2 - 3 oddělené skupiny (dle celkového počtu
dětí) a další skupiny (v případě jejich zřízení) - vycházky do okolí (pokud by
to v souvislosti s platnými opatřeními bylo možné),
▪ Odpolední pobyt venku:
▪ pobyt na zahradě mateřské školy v určené časy (opět po 2 – 3 skupinách,
odděleně).
Pokud vůbec bude možné realizovat odpolední zájmové kroužky, tak pouze za předpokladu,
že by děti zůstávaly ve svých neměnných skupinách.
Všechny plánované akce mateřské školy, včetně závěrečných besídek, budou zrušeny.
Zrušení „rituálu“ podávání rukou mezi učitelkami a dětmi (při příchodu i odchodu dětí).

Plánovaná preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům:
-

-

Povinná dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy (u vchodu).
Nasazená rouška po celou dobu přítomnosti v prostorách mateřské školy (tj. v době
předávání či vyzvedávání dítěte). Zdržovat se v prostorách mateřské školy jen po dobu
nezbytně nutnou.
Rodiče nebudou vcházet do prostorů tříd.
Telefonicky informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte
či zákonných zástupců.
Zákonní zástupci nebudou do mateřské školy k účelu přivádění či vyzvedávání dětí posílat
žádné osoby z rizikové kategorie (tyto osoby jsou uvedeny výše, v případě mateřské školy se
bude jednat zejména o prarodiče dětí starší 65 let).

Zřizovatel (MČ Praha 19) mateřské škole zajistí vydezinfikování celé budovy speciálním
prostředkem, čistící stoj (na bázi páry) k efektivnímu úklidu, dezinfekci rukou a další nezbytné
ochranné prostředky.
Budeme dodržovat všechna nutná hygienická opatření a maximálně zvýšíme četnost úklidu. Zvláště
důkladně budou několikrát denně čištěny kliky, madla, zábradlí a další místa se zvýšenou četností
dotyků.
Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA.
Ochrana Vás rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.

