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Provozní záležitosti v MŠ a městských jeslích
Rada města Trutnova
souhlasí
01.01
se změnou provozní doby v Mateřské škole, Trutnov po jejím
znovuotevření v rámci nouzového stavu dle předloženého návrhu,
01.02
se změnou provozní doby a počtu oddělení v Městských jeslích Trutnov
po jejich znovuotevření v rámci nouzového stavu dle předloženého
návrhu.
-

Důvodová zpráva:
Viz níže.

Příloha:
Zvýšená hygienická opatření v městských jeslích
Datum: 30.04.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

Mateřská škola, Trutnov
Po uzavření Mateřské školy, Trutnov, ke kterému došlo po dohodě se zřizovatelem od 17.03.2020, a to z
důvodu prevence šíření COVID-19, je plánováno jednotlivá pracoviště MŠ znovu otevřít, resp. činnost mateřské školy obnovit od středy 06.05.2020.
Opětovné otevření MŠ bude vyvolávat potřebu zvýšeného úsilí při dodržování nezbytných hygienických
opatření. V oblasti školství však doposud nebyly vydány metodiky ani standardy pro fungování znovuotevřených škol a školských zařízení, zpracovaných MZ ve spolupráci s MŠMT. Z tohoto důvodu si je proto musí
MŠ vytvořit na základě obecných požadavků KHS Královéhradeckého kraje dle vlastních uvážení a potřeb.
Souběžně s provozem školy bude na pracovišti MŠ Novodvorská dále fungovat dětská skupina zřízená hejtmanem pro děti zaměstnanců uvedených ve vládním nařízení.
Aktuální situace v MŠ
Personální:
Po provedení analýzy současného personálního stavu MŠ je zřejmé, že bude nedostatek pracovníků
k zajištění vzdělávání dětí a vlastního provozu jednotlivých pracovišť MŠ. Zaměstnanci s dětmi do 13 let
totiž zůstanou i nadále doma z důvodu ošetřovaní člena rodiny (OČR). Někteří zaměstnanci zůstávají v dočasné pracovní neschopnosti, aby neohrozili zdraví své či svých blízkých, kteří jsou vážně nemocní a žijí ve
společné domácnosti. Často využívané zástupy z řad bývalých pracovnic důchodového věku nejsou možné,
neboť se jedná o ohroženou skupinu osob.
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Provozní:
V obecných pokynech z KHS je uveden zákaz mísení skupin dětí. Nebude tedy možné praktikovat slučování
tříd v odpoledních hodinách, jak je to za běžného provozu zvykem (k tomuto kroku vedou ekonomické důvody). Protože bude s ohledem na výše uvedené třeba, aby byly ve třídě po celou dobu pouze 2 stejné učitelky, je zkrácení provozní doby vhodným prostředkem pro zajištění služby u dětí, přičemž rodičům s běžnou 8 hodinovou pracovní dobou by měla délka provozu, včetně příchodů a odchodů, stačit.
Hygienické:
Na pracovištích budou zvýšená hygienická opatření, včetně každodenní dezinfekce hraček po odchodu
všech dětí z MŠ. Tato opatření budou časově náročná.
Psychologické a zdravotní:
Dlouhodobý pobyt v rouškách je pro děti jistě náročný. V důsledku celodenního nošení málo prodyšných
látkových roušek mívají opary, ekzémy či vyrážky (zkušenosti z provozu obou vyčleněných pracovišť MŠ).
Některé děti nebudou mít navíc z rodiny potřebné návyky, tj. na nošení roušky nebudou zvyklé a pravděpodobně si budou také obtížně zvykat. Zkrácení pobytu v MŠ s rouškou na obličeji bude tedy i pro děti příznivější.
Pozn.:
K informování rodičů o jejich postupech a chování při předávání a přebírání dětí bude využito informací sestavených pro potřeby vybraných pracovišť MŠ hejtmanem Královéhradeckého kraje v době nouzového
stavu (MŠ Novodvorská a MŠ Gorkého).
S ohledem na výše uvedené důvody je třeba upravit provozní dobu na všech pracovištích MŠ, a to z
10 na 9 hodin denně, tj. od 6:30 do 15:30 hod. (standardní provozní doba je do 16:30 hod.), a to až do
doby ukončení mimořádných opatření.
Městské jesle Trutnov
Na základě rozhodnutí vedení města budou městské jesle znovu otevřeny s účinností od 04.05.2020.
Vzhledem k tomuto rozhodnutí žádá ředitelka městských jeslí o posouzení jejich návrhů, které reagují na
aktuální situaci v této organizaci.
Aktuální situace v městských jeslích
V organizaci standardně pracuje 14 zaměstnanců, tj. 8 sester, které se starají o děti + 3 pomocnice, dále 1
kuchařka a 1 domovník na ½ úvazek + ředitelka. Z důvodu uzavření základních škol nejsou aktuálně
k dispozici 2 sestry (mají OČR) a kuchařka bude docházet pouze v určité dny (zastupovat v kuchyni ji bude
ředitelka). Dále z důvodu dlouhodobé nemoci chybí 1 sestra.
Vzhledem k přísnějším hygienickým opatřením (viz příloha) a při sníženém počtu sester není reálné zajistit
ze strany organizace ranní a odpolední směny. I přesto, že je zájem o docházku z řad rodičů poměrně velký, již nyní je zřejmé, že za zmiňované personální situace není možné provozovat městské jesle na všech 3
odděleních. Zároveň je třeba také upravit délku provozní doby, která je standardně od 6:30 do 16:30 hod.
Ve vztahu k rodičům budou se znovuotevřením městských jeslí prezentovány potřebné informace (viz níže).
S ohledem na výše uvedené důvody je třeba upravit provozní dobu městských jeslí, a to od 6:30 do
15:30 hod. a snížit počet oddělení ze 3 na 2, a to až do doby ukončení mimořádných opatření.
Informace pro rodiče:
 rodič odpovídá za to, že dítě přivádí zdravé, bez jakýchkoli známek onemocnění, což stvrdí každé ráno
svým podpisem,
 při prvním nástupu doloží čestné prohlášení, že se dítě nesetkalo s nakaženým a není v rodině nařízena karanténa,
 rodič bere na vědomí, že je třeba se chovat obezřetně ve styku s osobami nad 65 let, které patří
k rizikovým,
 rodič se bude snažit příchod a odchod dítěte upravit tak, aby se co nejvíce zamezilo potkávání rodičů
(pokud v šatně bude někdo jiný, počká, až dotyčný odejde), s dítětem do zařízení vstoupí pouze jeden
rodič a v šatně se zdrží pouze nezbytně dlouhou dobu,
 zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor městských jeslí,
 rodiče musí dodržovat nošení roušek,
 zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 v šatně je k použití dezinfekční gel a jednorázové utěrky.

