Mateřská škola Praha 10. Mládežnická 1/3078 Praha 10
Provoz mateřské školy od 1. 9. 2020 v období mimořádných opatření v souladu s metodikou
pravidel vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17. 8. 2020

Úvod
Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky Mateřské školy Mládežnická včetně
odloučeného pracoviště Břečťanová, po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických
opatření a doporučení.
Pravidla stanoví ty provozní podmínky, které se liší (jsou stanoveny nad rámec) od standardních
podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Prosíme rodiče, aby jste tyto pravidla respektovali, dodržováním těchto pravidel chráníte nejen
svoje děti, ale také sebe a v neposlední řadě i pedagogický a provozní personál školy.

Provoz mateřské školy



Nový školní rok zahájen 1. 9. 2020
Provozní doba od 7.00 do 17,30
Provozní doba jednotlivých tříd:
Maková panenka 7,00 – 17,30
Krteček
7,00 – 17,30
Ferda mravenec 7,00 – 16,30 (16,30 – 17,30 Maková panenka)
Rákosníček
7,00 – 16,00 (16,00 – 17,30 Krteček)
Slůňata
7,00 – 17,30
Tygříci
7,00 – 16,00 (16,00 – 17,30 Slůňata)

Pokud nechcete, aby Vaše dítě docházelo odpoledne vzhledem k současné situaci do jiné
třídy, vyzvedávejte si ho do 16,00 (Ferda do 16,30) Vyzvedávání dětí po obědě zůstává
z důvodu postupného vydávání obědů (viz stravování bod 3) upraveno takto:
třída Rákosníček a Maková panenka
třída Krteček a Ferda mravenec

12,00 – 12,30
12,30 – 13,00

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 Rodič/doprovod dítěte, přichází s dítětem k mateřské škole tak, aby se minimalizovalo


velké shromažďování osob před školou. Pokud rodič uvidí, že je před mateřskou školou
zástup čekajících rodičů, dodržuje povinné 2 metrové odstupy
Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy pouze po
nezbytně nutnou dobu(roušky jsou na dobrovolnosti), prostory MŠ vždy ihned opustí,
nebude vstupovat do umývárny ani třídy, učitelka nebo jiný zaměstnanec si převezme
dítě v šatně.









Doprovázející osoby budou vstupovat do jednotlivých šaten MŠ maximálně po
dvou dětech (rodinách), ostatní počkají venku, nebo v prostorách chodby s odstupy
nejméně 2 metry.
Ihned po vstupu do budovy MŠ před vstupem do dětské šatny si dítě i doprovázející
osoba vydezinfikují ruce.
Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem přítomné pracovnice
školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nebudou
Děti budou mít s sebou v šatně podepsaný sáček s 1 rouškou – pro případnou potřebu
Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky, knihy, sladkosti…

Hygienická opatření











Aktivity a vzdělávání budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část
dne strávit venku v areálu mateřské školy.
Skupiny dětí se budou venku intervalově střídat v oddělených částech zahrady.
Podle počasí bude rozcházení dětí na školní zahradě
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.
Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad
a důkladný úklid MŠ (nábytek, hračky, pomůcky, …).
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které
používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, vodovodní baterie, WC, podlahy,
zábradlí, stoly, spínače světla…)
Důkladné čištění všech místností a vynášení odpadkových košů bude prováděno nejméně
jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou
dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

Stravování



Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
Před každým stravováním si děti umyjí důkladně ruce pod dohledem pedagoga,
asistentky nebo jiného pracovníka
 Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory
Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou
používat jednorázové rukavice.
 Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít jednorázové rukavice.
 Podávání nápojů v průběhu podávání jídel bude z hrnečků, které se následně myjí v
myčce na vyšší stupeň teploty vody.
 Průběžné pití tzv. zajištění pitného režimu během dne bude zajištěno ve třídě sklenkou na
požádání dítěte. Na zahradě budou k dispozici barely s vodou a jednorázové kelímky
(v Břečťanové konev + vlastní hrnečky), pítka nebudou prozatím používána.

Epidemiologická opatření









Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy
přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to
doloží potvrzením lékaře.
Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude
umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě
neprodleně vyzvedne.
Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice.
Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že
může do kolektivu.

V Praze 24. 8. 2020
Bc. Jiřina Provazníková
ředitelka školy

