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DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU MATEŘSKÉ
ŠKOLY „U KRTEČKA“
8. PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
DĚTÍ
8.4. Provozní podmínky platné po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických
opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19
• před školou doporučujeme dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné
domácnosti)
• doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy se zakrytými ústy a
nosem ochrannými prostředky, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání,
vyzvednutí dítěte)
• děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí
• doprovázející osoba si neprodleně po vstupu do budovy ošetří ruce desinfekčním
prostředkem umístěným u hlavních dveří
• neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund)
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem,
• 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
• pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. 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.
• měření dětí probíhá bezkontaktním teploměrem k měření tělesné teploty
• toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
• v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut),
• před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
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• při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická
pravidla
• děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
Účinnost od 01. 10. 2020
Vypracovala: Barbora Lalíková, vedoucí učitelka
Schválil: Mgr. Milan Šafařík, ředitel školy

