Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín,
příspěvková organizace, Školní 132, 696 31 Bukovany

Manuál mateřské školy vzhledem ke Covid-19
pro školní rok 2020/2021
Tento dokument stanovuje základní provozní podmínky po dobu trvání
dodržování epidemiologických opatření a doporučení, které se liší od
standardních podmínek provozu MŠ.
- Před mateřskou školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu
s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu
dítěte/členů společné domácnosti), doprovázející osoby respektují
požadavky zaměstnanců mateřské školy. Žádáme zákonné zástupce, aby
se zdržovali v okolí mateřské školy vždy pouze po nezbytně nutnou dobu
- Prosíme zákonné zástupce dětí, aby jedno dítě doprovázel do šatny
vždy jen jeden dospělý, abychom zbytečně nezvyšovali koncentraci osob
v malém prostoru šaten. Zákonní zástupci by měli zvážit přivádění i
vyzvedávání dětí staršími osobami z rizikových skupin.
- Cizí návštěvníci školy používají roušky.
- Při každém vstupu do budovy MŠ budou všechny osoby povinny
používat desinfekci rukou.
- Při zhoršení situace bude vstup do budovy umožněn pouze s ochranou
nosu a úst. Rodiče budou vždy zavčas upozorněni.
- Děti se po příchodu do školky převléknou do oblečení, které je pouze do
třídy.
- Před vstupem do třídy se děti umyjí v koupelně 20 – 30 vteřin
mýdlem, po té teprve vstoupí do třídy. Používají i desinfekci rukou.
- Děti si do MŠ nebudou nosit žádné hračky ani věci, které nejsou nezbytně
nutné pro pobyt v zařízení.
- Zákonní zástupci zajistí 2 kusy podepsaných roušek, pro případ
ohrožení nákazou – v uzavíratelném igelitovém sáčku umístěné v šatně
ve skříňce.
- Ložní prádlo a pyžama měníme dle potřeby. Rodiče přinesou vždy čisté
prádlo a pyžamo uložené v podepsaném uzavíratelném igelitovém sáčku.
- Ve třídách probíhá časté větrání.
- Celá budova školy se pravidelně dezinfikuje.

- Během pobytu v MŠ budou dodržována zvýšená hygienická pravidla.
Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekce dýchacích cest, které by
mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 - rýma, kašel, teplota, náhlá
ztráta chuti a čichu, průjem.
- pokud bude mít dítě jakékoliv příznaky respiračního onemocnění – kašel,
rýmu, teplotu 37 °C a více, průjem - nebude do mateřské školy přijato
- do MŠ budou přijímány pouze děti naprosto zdravé, bez příznaků
rýmy, kašle apod! V případě alergických reakcí je nutné přinést
potvrzení od lékaře.
- učitelky mateřské školy při předání dětí mohou provádět ranní filtr:
vizuální kontrola zdravotního stavu, měření teploty
- v případě výskytu respiračního onemocnění během pobytu v MŠ jsou
učitelky povinny nasadit dítěti roušku a izolovat je do určené
místnosti do doby, než si je vyzvedne zákonný zástupce
- Škola sama nekontaktuje KHS ani lékaře. Informuje zákonného
zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu
- pro návrat dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě
zdravé, a že může do kolektivu
- zdravotního stav dětí se sleduje během celého dne
• Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit ředitelce školy, že jsou v karanténě,
nebo že jsou nemocní nemocí Covid - 19.
• Škola má vyčleněný prostor pro tzv. izolaci pod dohledem dospělého, kde dítě
vyčká na příchod zákonného zástupce.
• Nerespektování těchto pravidel bude považováno jako závažné porušení
školního řádu.
Manuál se bude průběžně aktualizovat podle nařízení vlády, MZ, MŠMT a dle aktuální
epidemiologické situace.
V Bukovanech 1. 9. 2020

Mgr. Alena Cápková
ředitelka školy

