Dodatek ke Školnímu řádu Mateřské školy Bavorov, okres Strakonice,
Útěšovská 380, BAVOROV 387 73 IČO: 75000636
Provoz Mateřské školy Bavorov od 1.9.2020
Tento dokument se týká provozních podmínek naší školy po dobu trvání potřeby
epidemiologických opatření a doporučení.
Vychází z doporučeného manuálu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19
Mateřská škola Bavorov a její provoz se řídí po znovuotevření standardními pravidly podle
právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Škola včasně informovala zákonné zástupce dětí o organizaci předškolního vzdělávání
prostřednictvím webových stránek Mateřské školy Bavorov www.msbavorov.cz
* Základní pravidla pro provádění úklidu
Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor. Pro
čištění a dezinfekci jsou použity prostředky, které působí virucidní aktivitou. Ředění
dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě prostředku
a po uplynutí působení se čištění opakuje. Zvýšená pozornost bude věnována častější
frekvenci dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou), dezinfekci dětských stolů,
povrchů (podlahy), prostor, hraček a předmětů s vyšší frekvencí používanosti. Je zajištěna
dostupnost nádob na likvidaci odpadů (jednorázové pytle).
Všechny užívané přípravky splňují hygienické normy.

O zpřísněných podmínkách je poučen provozní personál.
1. Příchod do Mateřské školy
Naší prioritou je minimalizovat nadměrné shlukování a kumulaci osob před budovou školy a
v areálu školy. Prosíme proto rodiče o trpělivost a dostatečnou časovou rezervu na příchod
a předávání dětí do mateřské školy. Pro všechny osoby nacházející se v areálu školy platí
potřeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Dítě si u vchodu do budovy převezme zaměstnanec školy a následně ho předá službu konající
učitelce. S ohledem na aktuální epidemiologickou změnu situace – zhoršení, přistoupíme k
opětovnému měření teploty při předávání dítěte do Mateřské školy. Vstup do budovy bude
umožněn pouze rodičům nově nastupujících dětí (s rouškou) po dobu adaptace, tj. 4 týdny.
Po 8 hodině ranní, už nebude nikomu umožněn vstup do budovy školy!

Povinná výbava dítěte v době epidemie:
Nutností je ochranná jednorázová rouška (zůstává v MŠ pro nutnost použití v případě
nákazy viz. odst.č.5) v označeném vhodném obalu a dostatečné množství vhodného
oblečení pro případ znečištění. (Vše řádně podepsané.)
K minimalizování rizika přenosu COVID – 19 je nutné, aby dítě bylo bez plen, bez dudlíku,
bez jakýchkoli hraček přinesených z domova. (Týká se i mazlíčků na spaní!) Nejsme
schopni zajistit nutnou dezinfekci těchto předmětů.
2. V prostorách mateřské školy
Vzhledem k situaci a opatřením budou děti (dle povětrnostních podmínek) většinu času trávit
venku na zahradě MŠ. Dbejte tudíž na vhodné oblečení, obutí a další vybavení dětí, které
vždy přizpůsobte aktuální situaci. Při nepřízni počasí (silný déšť, ohrožující povětrnostní
podmínky) budou děti v MŠ.
3. Ve třídě
Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce
vodou a mýdlem. V každé třídě je nezbytnost větrat (minimálně jednou za hodinu 5 minut).
Samozřejmostí jsou jednorázové utěrky, textilní ručníky v umývárně k použití dle potřeby,
důkladná dezinfekce WC.
Po dobu zvýšených hygienických opatření si děti nebudou v mateřské škole čistit zuby.
4. Pravidla pro zajištění stravování v MŠ
Školní stravování bude probíhat v běžné podobě. Před zahájením stravování si každé dítě
umyje ruce (voda, mýdlo). Pokrmy vydává personál, stejně tak i potřeby ke stolování – čisté
nádobí - talíře, příbory, skleničky na pití aj. Děti si jídlo samy nenabírají. Při přípravě a
vydávání jídla jsou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla!
Při nepřítomnosti dítěte v MŠ prosíme o včasné odhlášení stravného, za současné situace
a preventivního opatření nebude možné si oběd v budově vyzvednout. Dále je potřeba,
v případě odchodu dítěte v poledne, odhlašovat odpolední svačiny.
5. Při podezření na možné příznaky COVID – 19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznaků,
COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků, bude umístěno do samostatné místnosti.
Následně škola kontaktuje zákonného zástupce, který je povinen si dítě neprodleně
vyzvednout. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou
umístěny do jiného prostoru s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav
indisponovaného dítěte.

Při návratu dítěte, jehož nepřítomnost byla z důvodu podezření na COVID-19 nebo
dalšího jiného onemocnění, do mateřské školy, budeme vyžadovat potvrzení ošetřujícího
lékaře o jeho způsobilosti pobytu v dětském kolektivu.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy objeví příznaky v průběhu práce, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti budou umístěny
do jiného prostoru s povinným nošením roušky, dokud nebude známý zdravotní stav
indisponovaného zaměstnance.
V případě uzavření Mateřské školy (nařízení vlády) viz. manuál MŠMT, bude probíhat
distanční výuka pro předškoláky. Distanční výuka bude probíhat dle doporučení manuálu
MŠMT (Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19)
Z organizačních důvodů a výše uvedených opatření bude v době od 12.15 hod. do 14.30.
hod. areál mateřské školy uzavřen.

V Bavorově 31.8. 2020

Mgr. Blanka Nebesová, ředitelka školy

