Mateřská škola Lány, příspěvková organizace, okres Kladno
IČO 71002022 tel.: 313 50 20 31 e-mail: ms.lany@quick.cz

Dodatek školního řádu pro období
od 12. 4. do 30. 6. 2021
Organizace předškolního vzdělávání po obnovení provozu po dobu trvání
epidemiologických opatření a doporučení MŠMT do konce školního roku
2020/2021.
1. Organizace provozu Mateřské školy Lány
Mateřská škola bude znovu otevřena v mimořádném režimu
od pondělí 12. dubna 2021.
V provozu budou tři třídy mateřské školy od 6.30 do 17.00 hodin
Nebude v provozu odloučené pracoviště třída Zajíčci. Provoz zajištěn pouze na
hlavní budově (třída Sluníčka, Kytičky a Berušky). Na základě opatření MŠMT
jsou tyto třídy zřízeny pouze pro děti v povinném ročníku předškolního
vzdělávání.
Nejvyšší počet dětí ve skupině je patnáct, děti se ve skupině nebudou dále měnit.
Rozdělení do tříd bude uveřejněno na dveřích MŠ.
Povinná část předškolního vzdělávání probíhá od 8.00 do 12.00.
2. Péče o děti od tří let je nadále zajištěna pouze pro zaměstnance IZS.
Děti budou zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní
povinné předškolní vzdělávání. K této docházce je potřeba dítě přihlásit
telefonicky ředitelce školy do pátku 9.4.2021.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením
zaměstnavatele.
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto
vybrané profese:
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
o 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
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy,
o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
o příslušníci ozbrojených sil,
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o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
o 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,
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení,
o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
3. Úplata za předškolní vzdělávání:
Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.
4. Stravování:
Všem docházejícím dětem je poskytováno školní stravování za úplatu jako za
běžných podmínek.
Mateřská škola zajišťuje dětem celodenní stravování.
Dopolední, odpolední svačina, oběd bude dětem servírován v jídelně v běžném
režimu za dodržení stanovených hygienických opatření. Děti si samy nebudou
připravovat pití ani příbory. Dopomoc při jídle zajistí pracovnice MŠ.
Při přípravě jídla a dopomoci dětem budou používat jednorázové rukavice. Jídlo
dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa i nos a
jednorázové rukavice. Bude zajištěno dostatečné větrání v jídelnách.
Žádáme rodiče o objednání stravy na pondělí 12.4.nejpozději 9.4. do
14. hodiny.
Rodiče požádáme o pečlivou kontrolu objednávek na zmíněný týden. Do
systému vstupte všichni, bez ohledu na to, zda jste objednávky již vytvořili, či
nikoli. V systému mohlo dojít ke změnám.
5. Omlouvání dětí:
Z povinného předškolního vzdělávání musí být nepřítomnost dítěte omluvena,
přes aplikaci Naše MŠ – blízká rodičům.

6. Testování organizace dne:
Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního
vzdělávání v mateřské škole.
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Do vnitřních prostor MŠ je vstup doprovodu dítěte zakázán.
Předávat děti budou rodiče nejdéle do 8.00 hlavním vchodem MŠ.
2x týdně (pondělky a čtvrtky) neinvazívní antigenní testování tzv. samoodběrem
od 6.30 do 7.30 hod. vchodem přes zahradu v zahradní učebně – test provede
rodič a počká na výsledek testu (cca 20 minut).
Testovat se NEMUSÍ děti, které:
 doloží, že prodělaly COVID-19, a od prvního testu neuplynulo více než
90 dní nebo byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní
výsledek, který není starší 48 hodin. Tuto skutečnost doloží potvrzením
od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či
elektronické podobě atp.
Bude-li test dítěte pozitivní, dítě nebude vpuštěno do budovy a na prezenční
výuku a dále se podrobí RT-PCR testu, který doporučí dětský lékař. Výsledky
testů jsou u každého dítěte evidovány.
Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu, má příznaky onemocnění
COVID-19 a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu
osobně přítomen ve školce, je zákonný zástupce dítěte povinen nahlásit školce
tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě
RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test
prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu.
Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před
nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do
MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítěte, které bylo
preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.
Při odmítnutí testu se dítě nemůže zúčastnit prezenční výuky a bude evidováno
jako omluvené, škola dále nemá povinnost v tomto případě zajistit distanční
vzdělávání.
K největšímu shromažďování osob docházelo vždy kolem 8. hodiny ranní.
Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby přizpůsobili příchod do MŠ nové
situaci a využili scházení v době od 6.30 do 8.00 hod.
Ve venkovních prostorách dodržujte dvoumetrové rozestupy.
Předávání dětí bude probíhat zaměstnancem MŠ u vchodu.
Pobyt dětí na školní zahradě bude organizován pro danou skupinu, ve třídě je
plně v kompetenci třídních učitelek v závislosti na momentálním počasí a
plánovaných činnostech. Dle možností budou aktivity probíhat převážně venku.
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Dopolední vzdělávání bude maximálně orientováno na hru a zážitek. Bude
organizováno skupinově, tzn. přítomností dvou učitelek. Bude možnost
organizovat programové činnosti pro předškoláky v malých skupinách.
7. Hygienická opatření:
Děti v MŠ budou bez roušky.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor.
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, budeme prohlubovat návyky
nabyté v období nouzového stavu. Čištění zubů je zrušeno.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování
hygienických zásad a důkladný úklid i dezinfekci vnitřních prostor MŠ.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů,
které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače
světla, zvonky...).
Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní
hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.
Prostory, v nichž děti pobývají, budou pravidelně větrány a ošetřovány čističkou
vzduchu.
8. Epidemiologická opatření:
Do prostoru školy, respektive zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce
dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19:
zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce
dýchacích cest.
Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské
školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný
zástupce toto doloží před nástupem dítěte aktuálním potvrzením lékaře.
Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne,
bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce,
který dítě neprodleně vyzvedne. Dle pokynů MŠMT bude kontaktována spádová
hygienická stanice. Ostatní děti budou přemístěny do jiných prostor MŠ a
vezmou si roušky. V tomto případě pravděpodobně hygienická stanice nařídí
mateřské škole karanténu. Přistupujte tedy alespoň v tomto období zodpovědně
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k momentálnímu zdravotnímu stavu svého dítěte. Po návratu dítěte do MŠ bude
vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
9. Platnost a účinnost dodatku:
Platnost tohoto dodatku školního řádu je stanovena na dobu mimořádné situace
do konce školního roku 2020/2021, v případě legislativních či jiných
organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školy si škola vyhrazuje
právo k aktualizaci.

V Lánech dne 9.4.2021
Miluše Vaněčková, ředitelka

