Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás pozdravila v novém školním roce a za celý kolektiv popřála co
nejpohodovější nastávající podzimní čas.
Vzhledem k situaci v souvislosti s koronavirem Covid-19, která bohužel přetrvává, uvádím
níže pokyny a opatření, které naše mateřská škola přijala jako prevenci v šíření této nemoci.
1. Všichni dospělí, kteří přivádějí děti, vstupují do budovy MŠ s rouškou, v předchodbičce
použijí desinfekci na ruce. Jedno dítě přivádí jeden dospělý!
2. V šatně se rodiče zdržují co nejkratší dobu. Prosíme zejména rodiče dětí, které již do školky
docházely, aby dobu v šatně zkrátili na minimum a vytvořili prostor pro nově příchozí děti a
rodiče, kteří se potřebují zorientovat. Děkujeme.
3. Vstup do tříd rodičům není umožněn, pouze jednalo by se opravdu o mimořádně
naléhavou a vyjímečnou situaci.
4. Děti budou ráno při přebírání pedagogem přeměřeny bezkontaktním teploměrem.
5. Nedávejte do školky děti s jakýmikoli příznaky onemocnění (rýma, kašel atd.)!!!
6. Trpí-li dítě chronickým onemocněním včetně alergického onemocnění s příznaky
infekčního onemocnění, je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí
infekční nemocí (potvrzení od lékaře, že jde o alergii či chronické onemocnění).
7. Zákonná opatření:

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.
Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny
zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3
zákona o ochraně veřejného zdraví).

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů 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
je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění
(objevení) je nutné volit tento postup:
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy –
dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého
žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se
podle následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta
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/nezletilého žáka s
ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student
opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého
žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který
rozhodne o dalším postupu.

Situace bude neustále monitorována a v případě jakékoli změny budete informováni.
Na úvodní webové stránce naší MŠ najdete aktuální Manuál pro školy k případnému bližšímu
prostudování.
Věříme, že ikdyž jsou začátky v mateřské škole pro malé děti a jejich rodiče náročné, vše
společnými silami zvládneme! Neváhejte se na nás s čímkoli obrátit.

V Nespekách dne 30. 8. 2020

Mgr. Monika Písková
ředitelka školy

