Základní škola a Mateřská škola, Raspenava, okres Liberec –
příspěvková organizace,
Fučíkova 430, 463 61 Raspenava

Obnovení provozu mateřské školy, informace pro rodiče a
děti mateřské školy
Vážení rodiče, milé děti,
od pondělí 18. května bude obnoven provoz mateřské školy. V tomto dokumentu najdete informace
týkající se provozu mateřské školy a hygienická opatření.

Co by měli udělat rodiče před návratem dítěte do školy:
•

V první den nástupu dítěte do mateřské školy odevzdat vyplněné čestné prohlášení a
seznámení se s s výčtem osob s rizikovými faktory.
o Formulář najdete na webových stránkách školy,
o nebo si ho můžete vyzvednout v kuchyni mateřské školy od 11.5. 2020 do 15. 5. 2020
vždy od 8:00 hodin do 11:00 hodin.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:
•
•

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška);
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními;

Příchod do mateřské školy:
•
•
•
•

Minimalizujte shromažďování většího počtu osob.
Dodržujte odstupy 2 metry (není nutné u doprovodu žáka členem domácnosti).
Platí povinnost zakrytí úst na nosu ochrannými prostředky (rouška).
Do mateřské školy nebude možné přijmout dítě s příznaky infekce horních cest dýchacích
(kašel, rýma, zvýšená teplota – dětem může být měřena teplota)

V prostorách mateřské školy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Při vstupu do budovy mateřské školy použije doprovázející osoba vždy dezinfekci na ruce.
Doprovázející osoba (choďte, prosím vždy jen 1 dítě (děti) + 1 doprovázející osoba) je
přítomna v prostorách mateřské školy pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání a
vyzvednutí dítěte).
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce.
Doprovázející osoba nevstupuje do tříd, jídelny, na WC.
Děti si do mateřské školy nesmějí nosit žádné vlastní hračky, jídlo, ani pití.
Vyzvedávání dětí bude probíhat běžným způsobem (zvonek – otevření dveří na dálku).
Pokud budou v šatně už dva rodiče (s dětmi), což zjistíte, když „nakouknete“ oknem, vyčkejte,
prosím venku a vstupte až po odchodu některého z rodičů, použijte dezinfekci na ruce.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Ve třídě
•

Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě musí důkladně (20–30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.
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Školní stravování •

Bude probíhat běžným způsobem
o Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
o Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají
a neberou si ani příbory.

Osoby s rizikovými faktory (Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující 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).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
•
•
•

•

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné
podepsat před vstupem do školy:
o písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví, a
o písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy
umožněn.

Raspenava 9.5.2020
Mgr. Petr Chvojka
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