Zásady provozního řádu Mateřské školy Opatovice nad Labem
Školní rok 2020 - 2021
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
předpisů, v platném znění, a dle Manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve
školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19“ (dále jen manuál), a dle souvisejících
aktuálních doporučení MZd.

Údaje o škole:
Název školy:
Adresa:
IČO:
Právní forma:
Zřizovatel školy:
Provoz školy:
Cílová kapacita:
Ředitelka školy:

Mateřská škola Opatovice n/L, okres Pardubice
Ke hřišti 163, 533 45 Opatovice nad Labem
70 986 436
příspěvková organizace
Obec Opatovice nad Labem
celodenní: 6,00 – 16,30 hodin
138 dětí
Jiřina Horáčková

Režimové požadavky:
 Příchod dětí od 6:00 do 8:00 hodin, povinné předškolní vzdělávání: 8:00 – 12:00 hodin
 Do budovy je povolen vstup dětem, zaměstnancům a návštěvám pouze bez příznaků
onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, ztráta chuti, střevní problémy nebo
s nařízenou karanténou).
 Zákonní zástupci a návštěvy vstupují do školy pouze jako doprovod dítěte nebo za
účelem úředního jednání (předem telefonicky ohlášeného), a to se zakrytím úst a nosu.
 Do budovy MŠ vstupuje s každým dítětem pouze jedna osoba. Doprovod i návštěva se
v budově zdržují pouze nejnutnější dobu (převlečení a předání dítěte, úřední jednání).
 Před vstupem do budovy MŠ si dítě, doprovod i návštěva ošetří ruce dezinfekcí.
 Rodiče nevstupují do třídy, dítě předají učitelce mezi dveřmi s informací o jeho
aktuálním zdravotním stavu.
 Do MŠ jsou denně přijímány pouze děti zdravé (viz výše).
 Rodiče děti do MŠ vybaví čistou rouškou pro případ projevů příznaků infekčního
onemocnění dítěte v průběhu dne. Dítě bude mít roušku k dispozici ve svých osobních
věcech (v sáčku označeném značkou dítěte) v šatně.
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 V případě příznaků onemocnění dítěte v průběhu dne, učitelka dítě zarouškuje a
izoluje je od dětí do příchodu rodičů.
 Rodiče budou kontaktováni telefonicky učitelkami a dítě si v nejkratší možné době ze
třídy vyzvednou.
 Pokud se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění včetně alergické rýmy a kašle, je dítě převzato
učitelkou pouze při předložení potvrzení dětského lékaře, že netrpí infekční chorobou.
 Zákonní zástupci dětí informují učitelky na třídě nebo ředitelku MŠ o nařízené
karanténě v rodině dítěte a datu ukončení. V tomto případě je dítě z docházky
omluveno.
Volná hra ve vazbě na orientační uspořádání dne v mateřské škole:
 ráno do 8:15
 při pobytu venku
 při odpoledním odpočinku
 při odpoledních činnostech
Činnosti dětí řízené pedagogem ve vazbě na orientační uspořádání dne v mateřské škole
probíhají v časovém rozmezí 8:40 – 9:15 hodin (budova 1), 8:35 – 9:45 (budova 2)
Pohybové aktivity
Vybavení:
 vhodné uspořádání tříd i pomůcky
 velká školní zahrada
Druhy pohybových aktivit:
 ranní cvičení, tělovýchovné činnosti
 sezónní činnosti na školní zahradě
 vycházky do přírody a do okolí mateřské školy
 maximální využívání školní zahrady i v odpoledních hodinách
Frekvence zařazování pohybových aktivit:
 denně ranní cvičení 5 - 10 minut (dle věku dětí)
 jeden den v týdnu nebo dle potřeby a zájmu dětí řízené tělovýchovné činnosti
 denně pohybové hry ve třídě i při pobytu venku
Pobyt venku
 vycházky do okolí mateřské školy
 pobyt na školní zahradě (každá třída má samostatně vyčleněn prostor zahrady i
pískoviště)
 pohybové aktivity na volném a bezpečném prostředí v obci
Délka pobytu venku:
 dopoledne 9:15 – 11:15 hodin
 odpoledne 14:45 – 16:30 hodin (za příznivého počasí)
Odpolední odpočinek
 11:45 – 13:45 hodin (budova 1)
 12:10 – 13:45 hodin (budova 2)
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relaxace na lehátku při pohádce, spánek nebo postupné vstávání - klidná hra nebo
činnost u stolečků, v herně (dle individuální potřeby dětí)
 lehátka ukládána v určené větrané místnosti, lůžkoviny na lehátkách jednotlivých dětí
 pyžamka si děti věší na věšáčky označené značkami
 nejstarší děti odpočívají na svojí matraci, se svým prostěradlem a polštářkem, do
pyžama se nepřevlékají, postupně vstávají a dle individuální potřeby dokončují úkoly
z dopolední činnosti nebo se věnují klidné hře u stolečků
Odpolední předávání dětí rodičům
probíhá na třídách (případně na školní zahradě) od 14:30 – 16:30
rodiče se neshlukují, neprodleně s dětmi opouštějí areál MŠ
při vstupu do budovy v době vyzvedávání dětí zvoní na učitelku ve třídě a dodržují pravidla
uvedená v úvodu tohoto dokumentu (roušky, dezinfekce rukou, atd.)
Pitný režim
 v průběhu celého dne od 6:00 - 16:30
 druhy nápojů: voda, ovocné čaje, vitamínové nápoje, džusy s nízkým obsahem cukru
 samoobslužný systém - (děti mají vždy na výběr vodu + další nápoj)
Stravování
 příprava stravy ve vlastní školní jídelně
 ranní svačiny podávány od 8:00 hodin
 děti jsou obsluhovány u stolečků, pití si starší děti odnášejí ke stolečku samy
 oběd podáván v 11:15 a 11:45 hodin, polévka je nalévána u stolečků učitelkou
hlavní jídlo si dítě přebírá u vydávacího okénka v přípravné kuchyňce (s pomocí dle
věku)
 časový odstup jídel: 2,5 - 3 hodiny
 manipulace s nádobím: omývání v myčce, pro nádobí jsou úložné prostory v určených
místnostech (kuchyň, přípravny jídla u každé třídy) – zvýšená hygiena, dezinfekce
přípravných ploch v kuchyňkách i stolečků po jídle,
 používání ochranných pracovních pomůcek (jednorázové zástěry, roušky, rukavice,
pokrývka hlavy, ochranné brýle) během přípravy stravy i při vydávání jídel
Otužování a další ozdravná opatření
 vzduchem, vodou
 přiměřené oblečení ve třídě i při pobytu venku
 pravidelný pobyt venku s dostatkem pohybu
 plavecký výcvik (starší děti), lyžařský kurz
 pravidelné větrání
 důslednost při osvojování správných hygienických návyků (nácvik a následné
dodržování správného mytí rukou, používání papírových kapesníků apod.)
 ranní filtr
 dostatečná vzdálenost mezi lehátky při odpoledním odpočinku
 vedení dětí k péči o své zdraví, upozorňování na nebezpečí úrazu
 opakované poučení dětí o bezpečném chování ve třídě i venku (viz osnova BOZ)
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Nakládání s prádlem
 výměna ručníků jedenkrát týdně
 výměna pyžam jedenkrát týdně
 výměna lůžkovin jedenkrát za 3 týdny, v případě potřeby ihned
 způsob praní prádla - vlastní automatická pračka, sušička a mandl (lůžkoviny pere
prádelna)
 skladování prádla - úložné prostory ve zvláštních skříních v určených místnostech
Zvýšená frekvence úklidu jednotlivých vnitřních prostor MŠ
 třídy, šatny dětí, vstupní haly, umývárny a WC dětí i zaměstnanců – 3 - 4×denně dle
potřeby navlhko s použitím dezinfekce (dle sanitačního řádu MŠ a ŠJ)
 uklízečka i školnice používají při práci v budovách MŠ ochranné pracovní pomůcky
včetně roušek
Zvýšená frekvence úklidu venkovních prostor
umývárny a WC pro děti - 3× denně navlhko s použitím dezinfekce
dezinfekce stolků na školní zahradě - 1×denně (ráno před otevřením)

Tyto zásady platí od 1. 9. 2020 v celém areálu MŠ. Dle dalších doporučení MŠMT a MZd
mohou být během školního roku dále upraveny.
Opatovice nad Labem 10á. 9. 2020
Č.j.: 234/2020

Jiřina Horáčková
ředitelka mateřské školy

4

5

