Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

Dodatek č.1 ke Školnímu řádu mateřských škol působících v rámci příspěvkové
organizace: Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem
vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace k 1.9.2020
Pokyn ředitelky ZŠ vzhledem k COVID – 19

Tímto se upravuje Školní řád Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským
jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace ve znění platných
dodatků od 1.9.2020 takto:
Upozornění pro rodiče
V případě, že se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění v souvislosti
s chronickým onemocněním, včetně alergické rýmy a kašle, bude přijato do mateřské
školy pouze s potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
Provoz mateřské školy od 1. 9. 2020 v období mimořádných opatření
v souladu s platnou metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze
dne 17. 8. 2020.
V případě zhoršení epidemiologické situace a změny v nastavení semaforu se mohou
zpřísnit hygienická opatření. O případných změnách Vás budeme informovat na webových
stránkách www.pzstrinec.cz a na informační nástěnce v mateřské škole.
Rozdělení dětí do tříd
Od 1. 9. 2020 fungují v běžném provozu všechna oddělení. Informaci o rozdělení dětí do
jednotlivých tříd získáte od zaměstnance u vstupu do mateřské školy (platí pro MŠ, ul. SNP).
S ohledem na provozní podmínky mateřské školy může dojít ke slučování jednotlivých
oddělení v rámci MŠ (platí pro MŠ, ul. SNP).
Přístup do mateřské školy
Přístup do mateřské školy je umožněn hlavním vstupem, boční vstup s ohledem na provozní
podmínky MŠ využívá (platí pro MŠ Oldřichovice č.p.210).
Do šaten vstupuje vždy jeden doprovod.
Základní vybavení do mateřské školy
Pevná obuv na přezutí do třídy
Oblečení do třídy
Oblečení na zahradu pro každé počasí
Náhradní oblečení
1x rouška v igelitovém sáčku
Vybavení pro pobyt venku za každého počasí (holínky, pláštěnka).
•
•
•
•
•

Příchod dětí do MŠ
Doprovázet dítě bude jen jedna osoba. Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské
školy pohybovat po nezbytně nutnou dobu. Prostory MŠ vždy ihned opustí.
Bezprostředně po vstupu do budovy MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce.
Dezinfekce je k dispozici u vstupu do mateřské školy v dávkovači. Po přezutí a převléknutí
v šatně si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
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Ranní filtr
Ranní filtr provádí učitelka při přebírání dítěte v prostorách MŠ.
Do mateřské školy je přijato jen dítě, které nejeví známky jakékoliv nemoci a je naprosto
zdravé. Dítě se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem, vyrážkou, zánětem spojivek nebo úrazem
nebude do mateřské školy přijato.
V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální teplotu považována
teplota do 37°C.
V případě, že se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění
v souvislosti s chronickým onemocněním, včetně alergické rýmy a kašle, bude přijato do
mateřské školy pouze s potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.
Pokud se u dítěte projeví jakékoliv respirační onemocnění během dne, nasadí si roušku a je
mu změřena teplota. Následně je umístěno do izolace. Izolace se nachází v kanceláři
mateřské školy. Zákonný zástupce je telefonicky kontaktován a je povinen si dítě neprodleně
vyzvednout.
Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického
lékaře, který dále rozhodne o postupu.
Zájmové činnosti a kroužky
Z důvodu mimořádné epidemiologické situace nebudou v období od 1. 9. 2020 v mateřské
škole probíhat žádné nadstandartní aktivity (kroužky s , divadla, akce s rodiči). Organizace
těchto akcí se přesune na jarní měsíce roku 2021 a přizpůsobí se aktuální epidemiologické
situaci.
Organizace stravování
Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
Před každým stravováním si děti umyjí důkladně ruce pod dohledem učitelky.
Děti se do přípravy stolování nezapojí. Samy nepřipravují jídlo ani pití, nepřipravují si samy
ani příbory. Pouze odnášejí použité nádobí.
Pitný režim
Součástí každého jídla je nápoj ve sklenici. V průběhu jídla zajišťuje přidání nápoje učitelka.
V průběhu dne učitelka dle potřeby doplňuje čaj nebo vodu.
Poskytování distančního vzdělávání
V případě krizových, mimořádných opatření nebo nařízené karantény mateřská škola
poskytuje s ohledem na podmínky jednotlivých rodin distanční vzdělávání dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.
Prostřednictvím webových stránek mateřské školy nebo formou konzultací v mateřské škole,
jsou zákonným zástupcům předávány náměty na činnosti v souladu se Školním výchovně
vzdělávacím programem.
Dodatek nabývá účinnosti dnem:1.9.2020
Dodatek projednán Pedagogickou radou dne 25.8.2020

Mgr. Anna Ježová, ředitelka školy

