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Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2020 – 2021
Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

Vypracovala: Bc. Romana Kašná, ředitelka MŠ Babice

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Babice je zpracována dle Vyhlášky č. 15/2006
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy v platném znění. S výroční zprávou budou zaměstnanci seznámeni na pedagogické
radě dne 22. 11. 2021 a provozní poradě pedagogy dne 23. 11. 2021.
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1. Základní údaje o mateřské škole
Název organizace: Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště
Právní norma: příspěvková organizace
Adresa: 687 03 Babice 60
IČO: 70979995
Telefon: 724 947 246
E-mail: msbabice@msbabice.eu
www: msbabice.eu
Ředitelka: Bc. Romana Kašná
Zřizovatel: Obec Babice, Babice 508
Typ: s celodenní péčí
Školní stravování: výdejna, školní jídelna při ZŠ babice
Kapacita školy: nejvýše 70 dětí
Provozní doba: 6,15 – 16,15 hodin
Počet tříd: 3
1. třída cca 26 dětí (Sluníčka)
2. třída cca 28 dětí (Zvonečci)
3. třída cca 16 dětí (Sovičky)
Hlavní účel a předmět činnosti organizace:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění školního
stravování a péče o děti zpravidla od tří do šesti (sedmi let věku), nejdříve od dvou let.
2. Charakteristika školy
Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště je od 1. 1. 2003 příspěvkovou
organizací a nachází se ve středu obce. Budova je majetkem obce Babice, provozovatelem je Mateřská
škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště.
Škola je 3 třídní.
Škola sdružuje:
1. Mateřská škola Babice s kapacitou do 70 dětí
2. Školní výdejnu kapacita 78 jídel
Údaje o zařazení dětí ve školním roce 2020-2021
Celkový počet dětí v mateřské škole: 68, z toho 36 dívek
Počet tříd v mateřské škole: 3

Počet dětí s odkladem školní docházky:1
Počet dětí odcházejících do ZŠ: 12
Počet integrovaných děti: 1
Budova MŠ je přístupná pro všechny 3 třídy jedním hlavním vchodem, který je zabezpečen přístupovým
systémem Safy. Pro tento školní rok byl však hlavní vchod uzavřen z důvodu stavby přístavby MŠ. Po
dobu stavby byl vchod umožněn ze zahrady MŠ. Přístupový systém Safy (otisky a čipy) byl při stavbě
přístavby nahrazen přístupovým systémem Dahau (pouze čipy).
Budova má 2 patra a vchod do půdních prostor, který je prozatím nevyužíván.
V 1. patře se nachází společná šatna pro všechny děti, dále je zde jedna třída. Na chodbě se nachází
WC a umývárna pro děti. Třída je vybavena nábytkem, Multiboardem a didaktickými pomůckami a
hračkami. V 2. patře se nachází dvě třídy, pro které je na chodbě společná umývárna a WC. Třídy jsou
opět vybaveny nábytkem, Multiboardem, didaktickými pomůckami a hračkami. Tyto třídy mohou
využívat „Tělocvičnu“, která je vybavena tělovýchovným nářadím a náčiním.
V červu 2020 byla zahájena stavba nové budovy MŠ – přístavby. Aby mohla být stavba zahájena, bylo
nutné odstranit cca 8 vzrostlých stromů (především jehličnanů). Hrubá stavba byla dokončena do konce
roku 2020. Poté začaly stavební práce uvnitř budovy – vylívání podlah, stropy, elektroinstalace,
vytápění, aj.. Dále byly provedeny dokončovací práce – obkladačské, zednické, instalatérské a malířské
práce. Samotný závěr se nesl v duchu vybavováním výdejny, denní místnosti, šaten, atd., které jsou
vybaveny dle platných norem, vyhlášek a zákonů.
Došlo i k rozšíření parkoviště u MŠ – na popud ředitelky MŠ, celkem 14 parkovacích míst, z toho 1 pro
invalidy.
Stavba byla dokončena v květnu 2021. Slavnostní otevření proběhlo v pátek 27. 8. 2021 a bylo
zahájeno proslovem paní starostky Mgr. M. Horňákové. Přítomni byli zastupitelé a radní obce, okolní
starostové a ředitelé škol, bývalý starosta obce pan M. Maňásek a bývalá ředitelka MŠ paní M.
Maňásková a zaměstnanci MŠ. Nahlédnout do nové přístavby mohla i veřejnost.
Tato třída je určena pro děti věkově nejmladší (pro děti mladší 3let). Je vybavena výdejnou stravy,
šatnou pro děti a zaměstnance, umývárnou společně s WC, denní místností s didaktickými pomůckami.
Lehárna se nachází ve vyvýšeném prostoru této budovy. „Vrchní“ část je vybavena knihovničkou, WC
pro děti, úklidovou místností a místností pro ukládání ložního prádla. Budova se nese v moderním
duchu. Výchovně-vzdělávací proces budou od září 2021 zajišťovat 2 učitelky na plný úvazek a 1
učitelka na 0,5 úvazku.
Obě budovy mají společný hlavní vchod, který je zabezpečen bezpečnostním přístupovým systémem
Dahua – čipy. Budovy jsou spojeny spojovacím krčkem.
Všechny třídy jsou opatřeny pastelovou výmalbou.
Pozn.: Z důvodu rozšíření MŠ o přístavbu došlo k přeměření místností - tříd aby mohla být určená
celková kapacita dětí MŠ. Přeměřením bylo zjištěno dle platných hygienických norem, že prostory tříd
ve stávající budově neodpovídají počtu dětí na třídu. Došlo tak ke zrušení výjimky z počtu, která byla
udělena dvou třídám, navíc došlo i ke snížení počtu dětí ve třetí třídě.
Školní zahrada obklopuje budovu školy. Je prostorná, rozlehlá a svým vybavením
a členitým terénem umožňuje využití v každém ročním období. Zatravněný svah je využíván
k sezónním činnostem. Velkou předností je venkovní brouzdaliště, které bylo
využíváno v letním období pro osvěžení dětí z MŠ.
Velmi se nám osvědčilo nové plachtové zakrytí velkého pískoviště, do kterého nyní nepadá listí, větve a
další nežádoucí prvky.

V areálu zahrady se nachází přírodní učebna a zahrada. Je dostatečně vybavena herními prvky,
meteostanicí, domečkem na hračky (kočárky, koloběžky, míče, atd.) a venkovním WC a pítkem.
Zahrada je oplocena drátěným plotem, který je esteticky zkrášlen dřevěnými pastelkami =plot.
V tomto školním roce se na zahradě konala brigáda s rodiči, kdy byla provedena údržba herních prvků a
dřevěného plato, vše bylo obroušeno a natřeno patřičným lakem, který byl doplněn barevným nátěrem.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:
Ve školním roce 2020/2021 mělo odbornou kvalifikaci v oboru předškolního vzdělávání 6 zaměstnanců.
1 zaměstnankyně ukončila dálkové studium oboru Předškolní pedagogika v Obratani, studium bylo
ukončeno v červu 2021 maturitní zkouškou.
Specializované činnosti v mateřské škole:
Počet:
Školní psycholog: 0
Školní speciální pedagog-logoped: 1
Logopedický preventista: 4
Asistent pedagoga: 1
Přehled nejvyššího dosaženého vzdělání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021:
VŠ: 1
ÚSO: 5
Studující (ÚSO): 1
Počet fyzických osob přepočtené úvazky:
Pedagogičtí pracovníci: 8 = 7, 245 úvazku
(Ducháčová Z., Fůsková E., Hladká D., Kašná R., Malachová J., Palánková M., Rozumková R. a AP
Húsková R.)
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021:
Přehled nejvyššího dosaženého vzdělání nepedagogů ve školním roce 2020/2021:
ÚSO: 2
SO: 2
Školní asistent (projekt EU): 1
Počet fyzických osob přepočtené úvazky
Nepedagogičtí pracovníci: 4 = 3,35 úvazku
(Hastíková L., Horsáková L., Machučová A. a ŠA Fůsková E.)
4. Údaje o přijímacím řízení do MŠ Babice:
K 1. 9. 2020 bylo do MŠ zapsáno 68 dětí.
Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 se konal 14. 5. 2020.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí platnou legislativou. Při přijímání dítěte do mateřské
školy postupuje ředitelka školy v souladu s § 165 ods.2 písmene b) zákona č.561/2005 Sb., zákon o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád a vydává písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V tomto roce probíhal zápis bez přítomnosti rodičů a dětí, nekonal se DOD (Výskyt onemocnění Covid
19). Viz příloha č.1

Celkový počet žádostí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání
od 1. 9. 2020
19

Počet přijatých dětí
od 1. 9. 2020

Počet nepřijatých dětí od 1. 9. 2020

17

2

5. Údaje o výsledcích vzdělávání:
Již druhým rokem se děti vzdělávaly dle nového platného ŠVP nesoucí název „Když zadními vrátky
vejdeme objevovat svět nejen školní zahrádky“
Hlavní záměr výchovně-vzdělávací práce bylo naplňování ŠVP, který si klade za cíl vytvářet u dětí
základy zdravého sebevědomí a sebejistoty, schopnost být samo sebou respektovat se a zároveň
přizpůsobovat se sociální komunitě, v níž dítě žije. Poskytnout dětem možnost jednat v duchu
základních lidských hodnot, to vše na vývojovém stupni rozvoje a schopností předškolního dítěte.
Kolektiv učitelů se ve výchovně vzdělávací práci snažil o to, aby děti byly spokojené, vyrovnané a
samostatné.
Od 7.11. – 20. 11.2020 uzavřela KHS ZL kraje MŠ z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19 v MŠ.
Výchovně – vzdělávací proces probíhal distanční formou – e-mailem, telefonicky. Kdy učitelky chystaly
a zasílaly potřebné materiály prostřednictvím elektronické komunikace, vytvářely výzdobu MŠ,
zpracovávaly projekty pro MŠ, byly nápomocny při úklidu schodiště a půdy MŠ. Vše probíhalo za
asistence provozních zaměstnanců, kteří se starali i o čistotu MŠ - dezinfekce MŠ, úklid, atd. K dalšímu
uzavření MŠ došlo od 1.3. – 11.4. 2021, opět z důvodu výskytu onemocnění Covid – 19.
V tomto školním roce probíhala skupinová logopedická péče pod vedením pí. uč. Z. Ducháčové,
J. Malachové a Dominiky Hladké (30 dětí). Individuální logopedická intervence probíhala pod vedením
pí. ředitelky Bc. R. Kašné (25 dětí). Metoda dobrého startu probíhala pod vedením pí. učitelky M.
Palánkové (15 dětí) a individuální práce s dětmi s OPŠD – Bc. R. Kašná (1 dítě).
Děti se v průběhu školního roku účastnily předplaveckého výcviku v Plavecké škole v Uherském
Hradišti, v celkovém počtu 18 dětí. Tato výuka byla po 2 lekcích ukončena ze strany plavecké školy –
Covid-19.
Program na Vítání občánků připravila p. učitelka M. Palánková.
Ve školním roce 2020/2021 byly děti zapojeny do skupinové logopedické prevence, kterou
vedly paní učitelky: Dominika Hladká, Jiřina Malachová a Zdeňka Ducháčová. Individuální logopedickou
intervenci vedla pí. řed. Bc. Romana Kašná.
Nadále jsme při práci s dětmi využívali masážní desky pro prevenci vzniku ortopedických vad plosek
dětských chodidel.
Integrované děti do 31. 8. 2021: 1 – Chlapec s PO 4. a 5. stupně (kombinované vady)
Přehled nadstandartních aktivit MŠ ve školním roce 2020/2021:
• Individuální práce s dětmi s OPŠD
• Skupinová a individuální logopedie
• Metoda dobrého startu
• Kognitivní dovednosti pro správný vstup do ZŠ v době poledního klidu (dítě, které nespí) –
nejstarší děti MŠ
• Předplavecký výcvik – byl po 2. lekci zrušen z důvodu výskyty onemocněné Covid-19
• Pasování na školáka
• Den dětí
• Noc v MŠ

Závěry a opatření:
V tomto školním roce byly z důvodu onemocnění COVID-19 zrušeny naplánované akce pro děti.
Více prohlubovat vzájemnou kooperaci pedagogických i provozních pracovníků školy, více spolu
komunikovat!
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Učitelé se v mateřské škole vzdělávali dle stanoveného plánu DVPP.
Využívali nabídky a vzdělávacích institucí a agentur (NIDV,KPS, Agentura Blechová, apod).
Dále v rámci DVPP bylo možno čerpat informace z měsíčníku Informatorium, Školství, Učitelské noviny
a z jimi vybrané odborné literatury zaměřené na oblast předškolního vzdělávání.
Ve škole byla doplňována odborná pedagogická literatura novými tituly.
Stručný přehled účasti pedagogických pracovníků na DVPP:
Z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 neprobíhalo velké množství školení.
Húsková – Jak komunikovat s rodiči - webinář
Fůsková E. - Jak komunikovat s rodiči - webinář
Pozitiva:
Všechny absolvované semináře a odborné kurzy byly akreditovány MŠMT a zaměřovaly se
na novelizaci zákona č. 564/2000 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a zejména na novelizaci Vyhlášky č.270/2016 Sb., a vyhlášky
416/2017 Sb.
Závěry a opatření:
Stále více zapojovat a přenášet spoluzodpovědnost jednotlivých zaměstnanců školy na
realizaci plánovaných úkolů a činností. Podporovat a rozvíjet iniciativu všech pracovníků
školy a tím se aktivně podílet na jejím rozvoji a lepší prezentaci na veřejnosti. Vytvářet
podmínky pro příznivé klima ve škole. Umožňovat a dále a poskytovat co největší prostor
k seberealizaci. Stabilizace pedagogického sboru, podpora studia cizích jazyků, logopedické
prevence s využitím pro předškolní vzdělávání. Rozšíření nabídky odborné literatury a
možností účasti na odborných seminářích a školení. Nadále se snažit o průběžné vzdělávání
každého učitele, získávání nových poznatků a postupů.
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí pro děti ve školním roce 2020-2021:
Září 2020 - Třídní schůzky v jednotlivých třídách
15.9. Vystoupení – Jubilanti
18.9. Divadlo v MŠ
25. 9. – 9.10. Předplavecká výuka
6.10. Návštěva paní knihovnice v MŠ
8.10. Vyšetření očí Prima Vizus
14.10. Sférické kino
20.10. Vánoční fotografování
4.12. Mikuláš v MŠ
16.12. Vánoční jarmark v MŠ
17.10. Vánoční besídky (bez rodičů) – záznam na sociálních sítích (uzavření skupina)
18.10. Vánoční vystoupení v DPS
Říjen – červen ILP + SLI
1.4 2021 Zajíčkova stezka

10. – 11.4. Zvířátko na víkend ZOO Zlín – Surikata
1.6. Den dětí
17.6. Pasování předškoláků + Noc v MŠ
22.6. Kouzelnická show
27. 8. Slavnostní otevření přístavby
8. Údaje o výsledcích kontrol:
Ve školním roce 2020/ 2021 proběhly tyto kontroly:
Leden: KHES – kontrola výdejny – bez připomínek
Listopad: Inventarizační kontrola majetku MŠ – bez připomínek
Revize dle harmonogramu – návrhy na odstranění závad – elektroinstalace v kotelně a herní prvky na
školní zahradě (návrh na odstranění herního prvku Tunel) = elektroinstalace zrekonstruována,
odstranění herního prvku je v řešení
BOZP prověrka - drobné závady, které byly odstraněné
9. Spolupráce se zákonnými zástupci dětí, vliv vzájemných vztahů školy, dětí
a rodičů:
Po celý rok 2020/2021 mateřská škola aktivně spolupracovala se zákonnými zástupci dětí.
Podporuje ji zejména pravidelný denní kontakt rodičů a třídních učitelek a ostatních
zaměstnanců školy. Informace o škole získávají rodiče z nástěnek u hlavních vchodů do
budov, z webových stránek školy. Zároveň zde mají k dispozici základní dokumenty školy
(ŠVP, Desatero předškolního dítěte …).
Další informace týkající se provozu a vzdělávání v jednotlivých třídách získávají rodiče
z nástěnek v šatnách svých tříd a zejména z webu mateřské školy.
Rodiče se svými třídními učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dětech, o
pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech.
V letošním školním roce proběhlo na školní zahradě Rozloučení s předškoláky 17. 6.2021. Celkem bylo
pasováno 12 dětí.
Spolupráce s ostatními organizacemi
Mateřská škola má velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem Obcí Babice, dále se ZŠ Babice, Spolkem
Zahrádkáři, Knihovna Babice, se ZUŠ R. Firkušného, Klubem kultury Napajedla, SPC a PPP Uherské
Hradiště, Plavecká škola Uherské Hradiště, aj.
10. Údaje o rozpočtu školy na rok 2021
Obec: 1 294 000,- Kč + vybavení přístavby 801 000,- Kč
Kraj: 6 424 235,00,- Kč (platy, odvody, PO a výdejna)
ESF dotace – Šablony II: viz. Roční uzávěrka (čerpání 9/2019 – 12/2021)
ESF dotace – 301 482,00,- Kč Šablony III viz. Roční uzávěrka (čerpání 9/2021 – 6/2023)
Úplata za předškolní vzdělávání: viz. Roční uzávěrka
Celkem: 8 820 717 Kč + doúčtování ESF dotace (Šablony II) a úplata
Údaje o hospodaření: viz. Roční finanční uzávěrka
11. Závěr výroční zprávy
 Byl vypracován Plán logopedické intervence nesoucí název „Tělocvik s pusinkou a jazýčkem“.
Došlo k aktualizaci Školního řádu – opatření COVID-19.

 Nadále se pokračovalo v realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II ve škole – Personální
podpora pro MŠ Babice (Školní asistent) + Šablony pro MŠ a ZŠ III
 Spolupráce s obecními spolky
 V letošním roce se děti podílely na prezentaci školy při pravidelných vystoupeních
v rámci Vítání občánků, Jubilanti, DPS
 Podařilo se získat dalšího pedagogického pracovníka na 0,5 úvazku
 Byla vydána opatření k výskytu onemocnění COVID-19 - příloha č. 2 a 3
Závěry výchovně-vzdělávací činnost:
Letošní školní rok byl plný změn a hlavně omezení ve výchovně-vzdělávacím procese – COVID-19.
Nebyl plně naplněn Plán akcí, projektů, proběhlo testování dětí a výchovně-vzdělávací proces byl od
7.11.- 20.11 2020 (uzavřena MŠ KHS) a od 1. 3. – 11. 4. 2021 nahrazen distanční formou. Od 12. 4. do
9.5. byla umožněna prezenční výuka dětem s povinnou předškolní docházkou a dětem rodičů IZS.
Prezenční vzdělávání všem dětem bylo umožněno od 10. 5. 2021.
Doporučuji se zaměřit na vzdělávání v oblasti on – line výuky v případě opakování se uzavření MŠ
z důvodu výskytu onemocnění Covid-19.
Nadále doporučuji pokračovat v logopedické péči, práci s dětmi s OPŠD, MDS, zařazení předčtenářské
gramotnosti – projekt „Moje kniha“, Keramické tvoření v MŠ.
Proběhlé opravy a materiální vybavení ve školním roce 2020/2021:
- dokončena přístavba MŠ (květen 2021)
- zřízení vnitřních zvonků /propojení mezi třídami
- výměna zárubní + nové dveře ve zbývajících třídách a místnostech
- nová průmyslová pračka a sušička
- úklid garáže – testovací místnost
- nové vybavení – pianina ve všech třídách
- nová elektroinstalace v kotelně
- oprava prasklého stropu v 2.NP
- údržba zahrady – lavičky
- zřízení čipů – zabezpečovací systém
- nový web MŠ + aplikace
- uspořádání archivu
Další drobné úpravy MŠ

Datum zpracování výroční zprávy: 12. 11. 2021
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 bude předána zřizovateli Obci Babice.

Podpis ředitelky a razítko školy :

Bc. Romana Kašná, v.r.

Příloha č.1

Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BABICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě "Opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021" vydaného
MŠMT, proběhne zápis do mateřské školy dne 14. 5. 2020 následujícím způsobem. Zápis
se bude konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. Zákonný zástupce
dítěte doručí škole vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ jedním
z následujících způsobů (tiskopis žádosti o přijetí si rodič stáhne z webových stránek MŠ):

1. do datové schránky školy (ID: 7qdkm9g),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - nelze jen poslat prostý e-mail
(msbabice@msbabice.eu),
3. poštou – doručeno do 14. 5. 2020 (Mateřská škola Babice, příspěvková
organizace, okres Uherské Hradiště, 687 03 Babice 60),
4. osobním doručením (v době od 8.00 do 15.00 hodin) nebo vhozením do
poštovní schránky umístěné u MŠ
Z důvodu současné situace, kdy se osobně nenavštěvují praktičtí lékaři, mají zákonní
zástupci povinnost doložit:
1. prohlášení, že je dítě řádně očkováno (viz. Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání),
2. doložení kopie očkovacího průkazu,
3. pro doložení rodných listů platí, že stačí doložit prostou kopii

Poskytnutý materiál (kopie rodného listu, popř. občanského průkazu) bude sloužit pouze pro účely
kontroly ověření platnosti údajů ve správním řízení. Po ukončení správního řízení budou tyto poskytnuté
materiály skartovány.
Ředitelka Mateřské školy Babice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště, stanovila
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě,
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávaní v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky do základní školy – tj. děti, které
dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2020.
2. Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Babice.
3. Přijetí se řídí věkem – přijímají se děti od nejstarších po nejmladší do výše naplnění kapacity
mateřské školy.
4 roky dosažené k 31. 8. 2020
3 roky dosažené k 31. 8. 2020
Děti, které dovrší minimálně 2 roky do 31. 8. 2020

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě
dětí jeden rok před zahájením školní docházky).

V Babicích 10. 4. 2020

Bc. Romana Kašná
ředitelka MŠ

Příloha č. 2

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – COVID-19
1) ŠATNA DĚTÍ (i zaměstnanců)
- Dezinfekce 2 krát denně - podlahy, skříněk a klik, a to ráno po uzamčení budovy a
odpoledne po ukončení provoze, dle potřeby častěji
- Kontrolovat sáčky na roušky¨
- Dostatečně a pravidelně vyvětrat prostory šatny
- Dezinfekce rukou pro děti i rodiče
2) UMÝVÁRNA
- Dezinfekce všech WC a umývárny před pobytem venku, po obědě a po ukončení provozu
- Dostatečně a pravidelně vyvětrat prostory WC a umýváren
- Používat bavlněné ručníky, které se budou denně vyměňovat, kombinovat s papírovými
ručníky (bavlněné ručníky prát na 60 °C a přežehlit
3) SCHODIŠTĚ
- Denně dezinfikovat kliky, zábradlí a setřít schody a podlahy minimálně 3 krát denně (ráno,
poledne a odpoledne)
- Dostatečně a pravidelně větrat
4) TŘÍDY
- Dezinfikovat denně: stoly, hračky, kliky, židle (v poledne, po ukončení provozu), dle potřeby
častěji
- Setřít podlahu, vysát koberec – 2 krát denně (pobyt venku, po ukončení provozu)
- Dostatečně větrat
- Vybavena dezinfekcí na ruce
- Zaměstnanci si nebudou podávat ruce s dětmi
5) VÝDEJ STRAVY
- Polévku nalévá pedagog či pomocná kuchařka v rukavicích
- Příbory nachystá pomocná kuchařka před vydání polévky
- Hrníčky na pitný režim budou po 13 kusech na tácku, tak aby se nedotýkaly!!
- Hrníčky se opláchnou po ranní i ovocné svačince (vlastní hrnek)
- Pomocná kuchařka vydává stravu v rukavicích
- Po vydání veškeré stravy ihned proběhne dezinfekce výdejny (ráno, dopoledne, poledne,
odpoledne)
- Dostatečně a pravidelně větrat
6) LOŽNICE
- Pravidelně a dostatečně větrat
- Převlékat 1 krát za týden, dle potřeby častěji
- Dostatečné odstupy mezi lehátky

-

Po odpoledním odpočinku nechat provětrat skříně s „balíčkem“ a lehátky

7) PROSTORY ZAHRADY (domeček na hračky)
- Pravidelně větrat
- Pravidelně dezinfikovat – min. 1 krát denně
Pozn: Budou použity desinfekční prostředky uvedeny v Manuálu pro provoz MŠ, vydán dne 30. 4. 2020
MŠMT. Které se budou pravidelně dokupovat.

Příloha č. 3

POUŽÍVÁNÍ OOP ZAMĚSTNANCŮ A DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ
(ochrana zaměstnanců)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nošení roušek či štítů v areálu i mimo areál MŠ – NUTNÉ!! při výdeji stravy
Používání rukavic při výdeji stravy a při dopomoci dětí na WC a umývárny
Umývat si pravidelně ruce dezinfekčním prostředkem na ruce
Pravidelně větrat místnost, ve které se pobývá
Neshlukovat se na pracoviště
Trávit větší část dne venku - zahrada
Při pobytu venku dohlížet na dodržování odstupů mezi sebou (děti i zaměstnanci)
– každá třída si vytýčí svůj prostor, který se bude obměňovat
8) Pitný režim při pobytu venku– vlastní láhev (děti i zaměstnanci)
9) Nepoužívat „dopravní prostředky“ na zahradě
10) Dohlížet na správnou hygienu dětí i sebe – WC a strava
11) Aj. ochrany vlastního zdraví (dle vlastního uvážení, např. nepodávat si s dětmi
ruce při scházení a loučení se)

Souhlasím s pracovními podmínkami školy.

Datum:

Podpis zaměstnance:

