PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Manuál k provozu MŠ Hostavice ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19
Tímto manuálem MŠ Hostavice naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví dětí při vzdělávání podle § 29 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v platném
znění a ve znění pozdějších předpisů), resp. povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců podle příslušných ustanovení zákoníku práce.
Při zahájení školního roku MŠ aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího
procesu včetně zákonných zástupců dětí a zaměstnanců MŠ.
Škola informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech
zaměstnance MŠ, děti a jejich zákonné zástupce prostřednictvím webových stránek a na
nástěnkách MŠ.
MŠ průběžně dětem i zaměstnancům zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny.
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců děti uvnitř budovy MŠ co možná nejkratší
dobu.
Základní hygienická pravidla:
1. MŠ zajišťuje u vstupu do budovy a v každé učebně dezinfekci rukou v nádobách
s dávkovačem.
2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si všichni důkladně 20 až 30 sekund
umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou.
3. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.
4. Často a intenzivně se větrají prostory MŠ.
5. Úklid a dezinfekce hygienických prostor probíhá vícekrát denně.
6. Denně se provádí důkladný úklid všech místností. Úklid povrchů a ploch se provádí
s použitím dezinfekčního prostředku.
7. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů klik dveří, spínačů světel, baterií u umyvadel,
splachovadel, tlačítek u zásobníků mýdel za použití prostředků bez alergenních účinků.
Přípravky se používají podle pokynů výrobce uvedené na etiketě.
Kroky MŠ v případě podezření na výskyt nákazy covid-19:
1. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je
škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná
mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
2. MŠ má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění
od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně
veřejného zdraví). Pokud se u dítěte objeví 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.), dojde k poskytnutí roušky a
umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně škola informuje
zákonného zástupce, aby vyzvedl dítě ze školky v nejkratším možném čase. Zákonný
zástupce poté kontaktuje telefonicky svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
3. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně platných
pravidel chování a jednání při podezření na nákazu.
4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzuje lékař).
V Praze dne 1. 9. 2020
Ing. Markéta Havelková, Ph.D.

