Příloha provozního řádu
I.
Obecné informace k provozu školy od 1.9.2021 
Provoz mateřské školy bude probíhat na všech pracovištích: Faltusova i Školní 2 a 3.
	Při příchodu do MŠ děti nebudou testovány. V případě, že dítě vykazuje známky onemocnění, jsou všichni pedagogové kompetentní k vyřazení dítěte z docházky. Při nesrovnalostech bude povolána ředitelka nebo zástupkyně k posouzení stavu dítěte.
	V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte až během dne ( při podezření na coronavirovou nákazu) bude dítě bezodkladně izolováno, bude mu nasazena rouška a s dozorem počká na příchod povolaného zákonného zástupce ( viz IV.)
	Při vstupu do budov MŠ a předání dítěte do třídy prosíme rodiče o použití roušek. Tímto opatřením chráníme vaše děti i personál školy.
	V době adaptace nově příchozích dětí, kdy rodič bude přítomen ve třídě, žádáme všechny rodiče o použití roušky.
Třídní kolektivy nebudou oddělovány, děti mohou přecházet do sběrných tříd.
	Zahradu mohou využívat všechny třídy najednou ( zejména odpoledne). Dopoledne mohou třídy vycházet z areálu MŠ na procházky.
	V MŠ budou probíhat kroužky organizované školou – Metoda dobrého startu, dětský sbor.
Naplánované akce budou uskutečněny, většinou se jedná o aktivity konané venku. V případě zhoršení stavu nákazy by byly akce odvolány.







II.
Hygienická pravidla

U vstupu do budov a v šatnách MŠ bude rodičům k dispozici dezinfekce.
	Před předáním dítěte do třídy rodič dohlédne na důkladné umytí rukou dítěte    ( ve třídách Ježci, Sluníčka, Berušky, Cvrčci). Ve třídě Medvědi zajistí učitelka.
Ve třídách se bude stále větrat, při nepříznivém počasí nejméně 1x za hodinu po dobu 5-ti minut.
Několikrát denně budou stírány dezinfekcí nejčastěji používané plochy tj.  spínače světel, kliky, stoly.
Ložní prádlo bude práno při teplotě 60°, při výměně bude s prádlem nakládáno jako s kontaminovaným odpadem, bude přepraveno v transportním obalu do prádelny.
 
IV.
Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19
§ 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 do školy – dítě nebude vpuštěno do třídy.
příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte 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 na bezodkladné vyzvednutí dítěte.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
V izolaci pobývá dítě až do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. 
V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje. 
§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  
§ Dítěti, (popřípadě zaměstnanci školy) 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. 
V. 
Zajištění stravování v MŠ
Škola zajistí stravu 3x denně v běžné podobě - 2x svačina, oběd: polévka a druhý chod.
	Pitný režim zajistí ve třídách pedagogové, kteří samy dětem pití nalijí ( v případě malých dětí), starší děti se samy obslouží.
	Děti si mohou při svačinách samy dávat jídlo na talíř, a připravovat příbory k obědu, v případě zhoršení situace tyto úkony zajistí kuchařky ve spolupráci s učitelkami.
	V jídelních prostorech MŠ je též po jídle provedena dezinfekce.

	VI.

Povinné předškolní vzdělávání
V případě že je z důvodu karantény nebo nákazy nepřítomno méně než 50% dětí, přítomné děti se vzdělávají běžným způsobem v MŠ.
V případě více jak 50% nepřítomných dětí, bude zajištěna pro děti v MŠ běžná výuka a pro chybějící distanční výuka.
V případě zavření celé třídy, opatřením KHS, bude pro uzavřenou třídu probíhat pouze distanční výuka dětí.
Distanční výuka se týká pouze dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání. V případě uzavření třídy bude rodičům e-mailem oznámena. Každý týden budou pedagogové zasílat učební materiál, které dítě vypracuje a doručí do MŠ v určeném termínu. 
Tento manuál se bude měnit dle situace dané doporučením MZd, KHS a MŠMT.

V Zelenči dne 1.9.2021


