Manuál provozu a opatření
Mateřské školy Bavorov,okres Strakonice 2020/2021
vzhledem ke Covid – 19
Od 12. 4. 2021 je dovolena přítomnost v mateřské škole dětem plnící povinnou předškolní
docházku a dětem IZS, kterým je 2–5 let.
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:


zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb



pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole…



pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy



zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů
ochrany veřejného zdraví



zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů



zaměstnanci Úřadu práce České republiky



zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení



zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným
zaměstnavatele.

profesím

zákonný

zástupce

doloží

škole

potvrzením

Termín a frekvence testování
Testování dětí i zaměstnanců probíhá pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování.
Testování dětí se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první den v týdnu
v podělí a následuje ve čtvrtek.
Pedagogičtí pracovníci a jiní zaměstnanci provedou samoodběr ve stanovené dny na
pracovišti a výsledek testu oznámí zaměstnavateli, který jej zanese do evidence.
Samoodběr provádí v mateřské škole pověřená a proškolená osoba za přítomnosti jednoho
ze zákonných zástupců, nebo pověřené osoby, která má plný souhlas od zákonných zástupců.
Po provedení samoodběru, rodiče s testovaným dítětem vyčkají 15 minut na výsledek testu.
Každá asistující osoba má po celou dobu respirátor, dítě roušku. Po prokázání negativního
výsledku testu, může být dítě přítomno v mateřské škole bez zakrytých úst.
Pokud se některé dítě nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je
nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s
ostatními.

V případě, že se dítě v den určený pro testování nezúčastní (z důvodu nepřítomnosti v MŠ),
je nutné, aby rodiče pro zajištění otestování, předem nahlásili příchod dítěte do MŠ.

Vyhodnocení testu
Pokud je výsledek negativní, vyhazuje se testovací sada do určeného odpadkového koše.
Dítěti je umožněna přítomnost v mateřské škole.
Pokud je výsledek pozitivní, vyhazuje se test do určeného odpadkového koše, dítěti nebude
umožněna přítomnost v mateřské škole, zákonný zástupce následně obdrží potvrzení o
pozitivním výsledku testu a informace o dalším postupu. Dítě odchází se zákonnými
zástupci.
Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný
musí vykonat nový test.

Prostory pro testování
Testování probíhá v prostorách školy – vchod do „staré budovy“ – je označeno, s možností
větrání.
Pokud je to možné a venkovní teploty to umožňují (15–30 °C) testuje se ve venkovních
prostorách.
Každý testovaný má zajištěno místo k sezení za dodržení potřebného rozestupu 1,5 metru.

Hygienická pravidla a standardy úklidu
U vstupu do budovy školy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem.
Po příchodu do třídy, zaměstnanci na pracoviště si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně
dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového
postupu opakovaně upozorňuje.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání všech využívaných
prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání se provádí průběžně,
opakovaně, krátkodobě a intenzivně co nejčastěji.
V případě příznivého počasí bude v maximálně možné míře využíván pobyt venku na
čerstvém vzduchu.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – textilní ručníky, které se denně, v případě potřeby i
častěji mění, jednorázové utěrky.
Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního přípravku,
koberce se vysávají.

Je kladen důraz na dezinfekci (prováděnou podle konkrétních podmínek několikrát denně)
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce). Vyhýbáme se alergenním prostředkům.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce
povrchů a předmětů.
Praní prádla probíhá při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C, následně používá sušičku
prádla. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho
třídění se provádí ve vyčleněné místnosti. Pro skladování a transport používáme vhodné
transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly jsou omyvatelné,
dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) jsou
skladovány ve vyčleněném prostoru. Použité prádlo v místnosti k tomu určené, čisté prádlo
ve skříni v prádelně.
Školní výdejna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí probíhá
při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Po ručním mytí proběhne finální
oplach vodou o teplotě min. 85 °C. Při manipulaci s jídlem a pohybu v prostorách výdejny
používají zaměstnanci potřebné ochranné pomůcky – respirátor FFP2, jednorázové rukavice.
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým
ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném
opatření MZD 6 Příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Škola je vybavena:
Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí, popřípadě zaměstnanců školy v
případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
Přiměřeným počtem roušek a respirátorů pro zaměstnance školy a pro případ zapomenutí
nebo znehodnocení roušky dítětem (Rodiče vybaví děti potřebným množstvím roušek).

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit
„oddělení dětí, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro
ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
Škola sice nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku,
bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje zvýšenou
míru pozornosti těmto příznakům infekčního onemocnění u dětí a při jejich zjištění
(objevení) volí tento postup:
příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy; v
případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce

příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného
zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. V izolaci pobývá dítě,
osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte.
Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky
touto osobou i zaměstnancem školy.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti:
Je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS
nekontaktuje.
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochrany dýchacích cest
aktuálně stanovené mimořádným opatřením MZD a dodržením dalších obecně známých
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

V Bavorově 9.4.2021

Mgr. Blanka Nebesová
ředitelka MŠ Bavorov

