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Pokyn ředitelky školy k otevření Mateřské školy Dubicko
– zásady ochrany zdraví a přihlášení
Po dohodě se zřizovatelem bude Mateřská škola v Dubicku otevřena od 18. 5. 2020 (6:30 –
16 hod.). Provoz mateřské školy bude probíhat za zvýšených hygienických pravidel
a podmínek, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Krajská
hygienická stanice Olomouckého kraje. Před prvním vstupem je nutné odevzdat čestné
prohlášení (viz dále v textu).
Přihlášení docházky a stravy
Pokud budete chtít, aby vaše dítě do mateřské školy nastoupilo, musí být přihlášeno
v MŠ i v ŠJ.
1. Pošlete závazný přihlašovací mail do 14. 5. 2020 do 14 hodin na adresu:
skolka@dubicko.cz
TEXT mailu:
Ano – mé dítě............. (jméno a příjmení) nastoupí od 18. 5. 2020 do MŠ.
(popř. napište jiné datum, kdy vaše dítě nastoupí)
2. Přihlaste do 14. 5. 2020 do 14 hodin stravu na květen na www.strava.cz nebo mailem
na adresu: jídelna@dubicko.cz

Zásady ochrany zdraví
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
 Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy
není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
V prostorách mateřské školy
 Při vstupu do MŠ si u vchodu doprovázející dospělá osoba vydezinfikuje ruce.








Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to
pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Nikdo s 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) nesmí do školy vstoupit.
Dítěti bude změřena teplota.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí.
Dítě bude mít s sebou 2 kusy roušky v igelitovém sáčku pro případ nutnosti, které
zůstanou uloženy v MŠ.

Ve třídě
 Neprodleně po přezutí a převlečení si pod dohledem učitelky musí každé dítě
důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 Pedagogický personál v mateřské škole bude zvýšeně dohlížet na osobní hygienu dětí,
bude nápomocen dětem při použití dezinfekčních prostředků v rámci osobní hygieny,
zajistí jejich použití výhradně pod dozorem personálu, a zajistí uložení těchto
prostředků mimo dosah dětí.
 K osušení rukou budou použity jednorázové papírové ručníky.
 Používat se budou výhradně jednorázové kapesníky a po smrkání si vždy děti umyjí
ruce.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej
do samostatné místnosti. Zákonný zástupce bude ihned kontaktován a je povinen
okamžité dítě vyzvednout. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku
s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného
dítěte.
Čestné prohlášení
 Zákonný zástupce dítěte je povinen vyplnit a podepsat dokument Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které zasíláme v příloze,
nebo si je můžete vyzvednout vytištěné ve vstupu do základní školy (u zvonku).
 V čestném prohlášení zákonný zástupce potvrzuje:
- že se u dítěte v posledních dvou týdnech neprojevily žádné příznaky virového
infekčního onemocnění (horečka, kašel, dušnost, ztráta chuti a čichu, apod).
- že byl zákonný zástupce seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a
s doporučením zvážit tyto rizikové faktory
Rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)
 Při přihlašování dítěte do MŠ zvažte tato rizika.
 Do rizikové skupiny patří dítě, které naplňuje alespoň jeden bod uvedený v seznamu
nebo které naplňuje jakákoliv osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a neodevzdá při prvním vstupu do
MŠ, nebude moci být dítě do mateřské školy přijato.
Další podrobnosti:
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

V Dubicku 7. 5. 2020

PhDr. Ivana Křížková, ředitelka mateřské školy

