Znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020

Základní provozní podmínky po dobu dodržování epidemiologických opatření























Při nástupu dítěte do MŠ je nutné odevzdat učitelce na třídě čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění. Tiskopis ke stažení nebo k dispozici při vstupu do
budovy.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
K pobytu v MŠ budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění
(kašel, rýma, teplota). Pro děti trpící alergií v jarním období je třeba doplnit potvrzení lékaře,
že je dítě léčeno alergologem.
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména převlékání v šatně, předání, vyzvednutí dítěte).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není
nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (je nutné při
pohybu v budově MŠ)
Neměli by děti doprovázet prarodiče, ať už žijí nebo nežijí ve společné domácnosti.
Při vstupu do budovy doprovázející osoba použije dezinfekční prostředek. Dítě si řádně
umyje ruce hned po vstupu do třídy.
Nenosit do MŠ vlastní hračky.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v
areálu MŠ.
Budou se dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné
místnosti a MŠ kontaktuje zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O
podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti budou umístěny do jiné
místnosti nebo bude výuka změněna na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud
nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné
umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Děti, které mateřskou školu navštěvovat nebudou, nehradí úplatu za předškolní vzdělávání.
Přeplatky budou vráceny při ročním vyúčtování.
Prosíme Vás o zvážení nutnosti docházky vašeho dítěte od 25. 05. 2020 a také přes letní
prázdniny.

