ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO
ZABEZPEČNÍ PROVOZU MŠ ROOSEVELTOVA OLOMOUC
Mateřská škola je v provozu od 12. 4. 2021 pro děti plnící povinnou předškolní
docházku (tj. pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti s odkladem
povinné školní docházky) a pro děti složek IZS, vztahující se na tyto vybrané profese:
 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 příslušníci ozbrojených sil,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením
zaměstnavatele.
Provoz mateřské školy bude omezen od 6.30 do 16.00 hodin z důvodu personálního
zabezpečení provozu mateřské školy a nezbytných hygienických opatření k zajištění
bezpečnosti dětí a zaměstnanců školy.
Příchod do mateřské školy bude umožněn od 6.30 do 8.00 hodin, vyzvedávání bude
umožněno v čase od 12.00 do 12.30 hodin, a od 14.30 do 16.00 hodin.
Vzdělávání bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek, taktéž
stravování.
K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé bez příznaků
nemoci!!!
Před zahájením výuky se doporučuje s dítětem (případně jejich zákonnými
zástupci) projít jednotlivé položky tohoto seznamu.
Dítě vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
dušnost
zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
ztrátu chuti a čichu
bolest v krku
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bolest svalů a kloubů
rýmu / ucpaný nos
bolest hlavy
V případě, že dítě, na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně
vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takové dítě musí opustit
budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu MŠMT.
1. Komunikace a povinné vybavení dítěte:
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou
vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy
(provozní zaměstnanci), bude komunikace s rodiči probíhat hlavně prostřednictvím písemných
vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu. PROSÍME RODIČE, ABY POSLALI DO MŠ
SVÉ E-MAILOVÉ ADRESY!!!!
Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom
zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat větší batůžek a v něm:
 respirátor: 1 ks (respirátor bude mít dítě trvale uložený ve skříňce v sáčku
s označením „ČISTÉ“, pro případ podezření na možné příznaky COVID-19)
 oblečení: pro pobyt dětí ve třídě a zvlášť pro pobyt na zahradě (včetně přikrývky
hlavy), dle počasí (gumáky), náhradní oblečení pro případ znečištění, polití.
 pláštěnka, NE deštník! (ven budeme chodit za každého počasí)
 podepsaná láhev s pitím na zahradu
Do MŠ si děti po dobu zvýšených opatření NESMÍ! nosit vlastní hračky, vlastní jídlo.
Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – případná výměna a doplnění
respirátoru, přečtení případných vzkazů od učitelek, výměna oblečení. Veškeré vybavení
bude řádně podepsáno.
2. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ a testování dětí
v pondělí a ve čtvrtek
a) Ranní předávání dítěte proběhne před vstupem do žluté třídy. Pokud nebude v prostorách
vstupu přítomná osoba, která by převzala vaše dítě, použijte zvonek.
Do budovy MŠ vstupují pouze děti.
V pondělí a ve čtvrtek proběhne testování dětí. V tyto dny budou děti se svými
zákonnými zástupci vstupovat do MŠ nejprve vchodem do červené třídy (z hlavní
ulice). Po provedení testu počká rodič i s dítětem před žlutým vchodem na vyhodnocení
testu. Po vyhlášení negativního výsledku testu předá dítě osobě u vstupu.
Pokud se některé dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej
otestovat v první den jeho přítomnosti.
b) Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou. Rodiče zazvoní na svou
třídu – dítě s batůžkem bude předáno zaměstnancem školy po převlečení a přezutí
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zákonnému zástupci u vstupu do žluté třídy (zelená, modrá, žlutá třída). V případě
odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u branky na zahradu (rodiče na
zahradu nechodí) včetně batůžku – do budovy již NIKDO nevstupuje.
Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat minimálně
stanovené rozestupy.
c) Povinnou ochranu horních cest dýchacích respirátory dodrží při předávání všichni přítomní
(zaměstnanec, doprovázející osoba).
d) Při ranním filtru probíhá:
- měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného
zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby,
- dezinfekce rukou dítěte.
Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se
frontou, a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu a dodržení hygienických
opatření, obzvláště ve dnech, kdy bude probíhat testování dětí.
3. Další organizační a hygienická opatření
- pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v prostorách školy musí, nosit respirátory typu
FFP2
- bude zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, zejména důkladná
očista rukou, děti budou edukovány ve správné technice mytí – docházející dítě musí
být schopno dodržovat zvýšenou osobní hygienu,
- bude zajištěn zvýšený dohled, aby si děti nepůjčovaly a nezaměňovaly hrníčky, příbory,
kartáčky na zuby a jiné věci přicházející do kontaktu s obličejem a ústy,
- bude zajištěn zvýšený úklid všech prostor a zařízení za použití dezinfekce s plně
virucidním účinkem,
- bude zajištěno časté a průběžné větrání vnitřních prostor školy, zákaz používání
klimatizace
- aktivity dětí budou organizovány tak, aby děti strávily větší než obvyklou část dne
venku,
- pobyt venku bude organizován pouze v prostorách školy – na školní zahradě za každého
počasí,
- polední odpočinek bude zabezpečen dle počtu dětí tak, aby byl zajištěn dostatečný
odstup mezi dětmi,
- rodiče se nesmí zdržovat v areálu školy, používat venkovní herní prvky,
- pokud bude dítě během pobytu ve škole vykazovat některé příznaky
infekčního onemocnění, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce ohledně
neodkladného vyzvednutí dítěte ze školy, dítě bude umístěno do izolace
- děti platící školné uhradí za měsíc duben poměrnou část ve výši 600,-Kč
- děti, které mateřskou školu navštěvovat nebudou ani jeden den, nebudou hradit úplatu
za předškolní vzdělávání, vzniklé přeplatky budou vráceny zákonným zástupcům
bezhotovostní formou (na účet), doporučujeme pozastavit platbu do doby otevření
mateřské školy
4. Stravování
- zákonný zástupce dítěte z řad IZS, které nastoupí do MŠ, si musí přihlásit stravu
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na svém účtu – nejpozději v předcházející pracovní den předem do 10.00 hodin, v
případě nástupu dítěte do školy dne 12. 4. – nejpozději v pátek, 9. 4. do 10.00 hodin,
- dítě, které nebude ke stravě přihlášeno, nemůže být přijato do školy,
- neodhlášený oběd bude možné vyzvednout v době od 11.00 do 11.15 hod. u
vchodu do žluté třídy
- v průběhu stravování bude prováděna zvýšená osobní hygiena rukou dětí,
- strava bude chystána zaměstnanci v jednorázových rukavicích,
- každému dítěti bude chystána strava i nádobí osobně (dítě si nebude chystat
nádobí a stravu samoobslužně)
- po každé konzumaci bude prováděna dezinfekce ploch jídelních stolů a židliček.
Děkujeme, že dodržujete veškerá stanovená opatření, která mohou být dle
aktuální situace pozměněna.

V Olomouci, 9. 4. 2021

Mgr. Bc. et Bc. Kateřina Chytilová Hrabcová
vedoucí učitelka MŠ
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