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Tento vnitřní předpis se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání
potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
Tento vnitřní předpis stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny
nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních
a dalších předpisů.

Organizační a hygienická opatření k zajištění provozu mateřské školy
MŠ neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích stanovených KHS
děti, zákonné zástupce a zřizovatele.

Děti a doprovod dítěte:
 Zveřejňování aktuálních informací o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech bude na webových stránkách MŠ www.ms-mozaika.cz a na brankách MŠ.
 Použití roušek a další protiepidemická pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na tzv.
semafor.
 Před vstupem do prostor mateřské školy je nutná dezinfekce rukou.
 Dítě po vstupu do třídy si okamžitě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem - důkladně (20 až
30 sekund).
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné oddělení dítěte od
ostatních dětí pod dohledem zletilé osoby a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na
okamžité vyzvednutí dítěte. Při pouhém podezření na COVID-19 škola sama KHS
nekontaktuje.
 MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u dětí příznaky infekčního onemocnění.
 Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do MŠ, dítě není vpuštěno do budovy a
třídy MŠ.
 Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu dne v MŠ, dítě použije roušku je umístěno v izolaci,
zákonný zástupce je neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte a v
nejkratším možném čase opouštějí budovu MŠ. Zákonný zástupce musí telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění je umožněn vstup do MŠ pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 Doprovod dítěte se v budově MŠ zdržuje pouze ve vstupní chodbě, na schodišti a v šatně, po
nezbytně nutnou dobu, zde se řídí opatřeními vyplývajících ze semaforu.
 MŠ mají povinnost zajistit distanční vzdělání dětem, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z MŠ nebo z odloučeného pracoviště.
 Dítě má v šatně nachystány 2 ks čistých roušek v sáčku a sáček na použité roušky.
 Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, úplata za vzdělávání se hradí.
 Pokud dojde k uzavření MŠ, stanoví ředitel výši úplaty poníženou podle délky omezení
nebo přerušení provozu.

Hygienická opatření:
 MŠ je vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená KHS nebo MZd.
 U vstupu do budovy, v každé třídě a v kuchyni budou k dispozici prostředky k dezinfekci
rukou v nádobách s dávkovačem.
 Je nutné dodržovat zásady osobní a respirační hygieny. Kašlat, kýchat do jednorázového
kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 Zaměstnanci, děti ani zákonní zástupci a doprovod dětí s příznaky infekčního onemocnění
nemohou do MŠ vstoupit.
 MŠ bude snižovat riziko nákazy omezením aktivit, kde dochází k větší koncentraci osob.
 Ve třídách i v ostatních prostorách školy bude zajištěno časté a intenzivní větrání.
 V MŠ je zajištěno bezpečné osoušení rukou.
 Pro dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní
aktivitou.
 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na
etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy
nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna
několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, vodovodní
baterie, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných
prostor, WC apod.)
 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
 Denně se provádí důkladný všech místností, které děti a zaměstnanci využívají. Úklid
povrchů a ploch se provádí na mokro, koberce se vysávají.
 Použité prádlo se neprotřepává, třídění probíhá ve vyčleněné místnosti, přenos prádla je ve
vhodných obalech.
 Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 Pokrmy budou vydávány kuchařkami a pracovnicemi pro výdej stravy včetně čistých
příborů a pití. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická
pravidla.

Zaměstnanci:
 Po příchodu na pracoviště, neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý zaměstnanec
důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 Zaměstnanci budou mít na pracovišti připravenou roušku pro případ podezření na výskyt
COVID -19
 Použití roušek a další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na tzv. semafor.
 Bezkontaktní teploměr bude k dispozici u vedoucí provozu, na odloučeném pracovišti u
vedoucí paní učitelky.
 Zaměstnanci budou po celou dobu pobytu na pracovišti dodržovat zvýšenou hygienu rukou
– mýdlem a vodou nebo použitím dezinfekce.
 Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné pomůcky.
 Pokud se u zaměstnance MŠ vyskytnou příznaky infekčního onemocnění (jako je např.
zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a
kloubů, průjem, ztráta chuti čichu apod.). zaměstnanec nesmí vstoupit do budovy školy.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel
chování a jednání při podezření na nákazu COVID -19.
 Zaměstnanci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění je umožněn vstup do MŠ
pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
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