Základní škola a Mateřská škola a Hladké Životice, příspěvková organizace
Hlavní 188, 742 47 Hladké Životice, tel. 739 303 064, IČ: 73184322, zshlzivotice@seznam.cz, skola@zshlzivotice.cz

Informace o organizaci a provozu MŠ
po znovuotevření školy
Na základě rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ Hladké Životice, příspěvková organizace a
s předběžným souhlasem zřizovatele bude MŠ znovu otevřena od 25. 5. 2020.
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále 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.
 Na základě seznámení s podmínkami provozu školy, hygienickými opatřeními a
s rizikovými faktory stanovenými ministerstvem zdravotnictví (viz níže) je zákonný
zástupce povinen podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které předá první den nástupu
dítěte do MŠ. Součástí čestného prohlášení je vymezení rizikových skupin
stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud dítě patří do rizikové skupiny a
osobně naplňuje alespoň jeden z bodů, doporučuje se, aby zákonní zástupci
o účasti dítěte v MŠ rozhodli s tímto vědomím.
 Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti
do mateřské školy umožněn.
 V případě zájmu o docházku do mateřské školy vyplňte do 15.5.2020 PŘIHLÁŠKU a
zašlete ji na emailovou adresu školy zshlzivotice@seznam.cz nebo ji dejte do
poštovní schránky před MŠ.
 Tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy www.zshlzivotice.cz .
Můžete si je také vyzvednout před vchodem do budovy MŠ.

Způsob předávání a vyzvedávání dětí




Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,
dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. Při
příchodu zazvoní zákonný zástupce na zvonek a dítě od něj převezme zaměstnanec
MŠ. Dítěti bude změřena tělesná teplota a proběhne dezinfekce rukou. Poté se dítě
za dohledu zaměstnance MŠ převlékne, bude odvedeno do třídy a předáno učitelce.
Stejný postup proběhne i při vyzvedávání dětí.

Organizace vzdělávacích aktivit a další souvislosti





Vzdělávací aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část
dne strávit venku v areálu MŠ.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách i areálu MŠ nosit
nemusí.
Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady a hřiště.
Všechny akce MŠ jsou vzhledem k současné epidemiologické situaci do odvolání
zrušeny (výlety, divadelní představení, oslavy Dne dětí, rozloučení s předškoláky
apod.).

Provoz školy a hygienická opatření







Provozní doba MŠ zůstává stejná: 6:00 – 15:45 hod.
Děti jsou povinny dodržovat stanovená hygienická pravidla.
Dezinfekce rukou bude probíhat pod dohledem učitelek.
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 mateřské školy vstoupit. Pokud dítě
vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné
místnosti a zákonný zástupce bude ihned kontaktován s žádostí o okamžité
vyzvednutí dítěte.
Další hygienická opatření – důkladné mytí a dezinfekce rukou, používání
jednorázových papírových utěrek, dezinfekce prostor a předmětů v MŠ, častější
větrání.

Poskytování školního stravování


Školní stravování bude probíhat v běžné podobě za dodržování zvýšených
hygienických pravidel. Děti si však nebudou samy nabírat jídlo, nalévat pití
a připravovat 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).

V Hladkých Životicích dne 6.5.2020

Mgr. Věra Tomšů
ředitelka školy

