UPŘESNĚNÍ A DOPLNĚNÍ INFORMACÍ
PRO RODIČE KE ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzhledem k současné mimořádné situaci bude provoz všech tříd od 6:30 do 17:00 hodin.
Děti budou po celou dobu ve své skupině. Dle posledních informaci MŠMT je možno děti
v ranních a odpoledních hodinách spojovat.
Vzdělávání dětí bude probíhat dle školního vzdělávacího programu s maximálním využitím
teras a zahrady MŠ.
Škola se bude řídit metodickými a hygienickými doporučeními pro provoz mateřské školy
vydanými MŠMT.
Všechny plánované akce budou zrušeny (pokud nedojde k uvolnění ze strany vlády).
Předškolní vzdělávání pro děti v posledním předškolním roce není povinné.
2. POVINNOST PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SEZNÁMENÍ S NÍM.
Osoby s rizikovými faktory
Při nástupu dítěte do mateřské školy je zákonný zástupce povinen seznámit se s vymezením
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a odevzdat písemné podepsané
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Do rizikové skupiny patří i děti, které osobně naplňují alespoň jeden z bodů rizikových
faktorů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která žije s ním ve společné
domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě
patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské
školy umožněn.
3. PROVOZ ŠKOLY A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Do mateřské školy může být přijato pouze zcela zdravé dítě, bez známek teploty,
nachlazení nebo dušnosti.
Změna:
Vstup do budovy
Příchod do MŠ je možný v čase od 6:30 do 8:00 hodin.
Rozvrhněte si čas příchodu do MŠ tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob před
školkou a v šatnách. Zamezíte tím zbytečným stresovým situacím.
Před vstupem do budovy si ošetřete ruce dezinfekčním prostředkem.

Do budovy vstupujte postupně, prosíme o dodržení bezpečné vzdálenosti.
Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce!!!
Do šaten vstupujte postupně. V šatně mohou být najednou 4 děti a doprovod (maximálně 4
děti a 4 dospělí).
V šatně je třeba dodržovat rozestupy i v případě, že děti mají místo v šatním bloku vedle
sebe. Nezdržujte se proto v šatně déle, než je třeba pro předání nebo vyzvednutí dítěte.
Předávání dětí – ráno
Rodiče již nebudou vstupovat do prostoru umýváren. Učitelka převezme dítě od rodiče
a provede „ranní filtr“. Dětem bude změřena teplota bezdotykovým teploměrem. V případě,
že bude dítěti naměřena teplota, nebude do školky vpuštěno. Po konzultaci s pediatrem je
za teplotu požadováno již 37 stupňů. Pokud má dítě trvale zvýšenou tělesnou teplotu bez
známek onemocnění, doloží to rodič potvrzením od lékaře.
Pokud má dítě alergickou rýmu nebo kašel, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
V případě zjištění vyrážky, nachlazení, kašle, dušnosti nebo jiných příznaků onemocnění,
nebude dítě do mateřské školy vpuštěno. Naší povinností je informovat spádovou
hygienickou stanici.
Po předání si děti důkladně umyjí ruce mýdlem a ošetří dezinfekčním prostředkem za pomoci
pedagogického pracovníka nebo provozního zaměstnance.
Nebudeme vyžadovat podání ruky při příchodu a odchodu dětí z MŠ.
Stravování
Stravování bude probíhat v běžné podobě.
Vyzvedávání po obědě a odpoledním odpočinku
Vyzvedávání dětí bude možné nejdříve v 12:30 hodin, aby měly děti dostatek času na jídlo
a provozní zaměstnanci na úklid.
Rodiče (vyzvedávající osoba) budou vstupovat do budovy stejně jako v ranních hodinách
v omezeném počtu, před vstupem do budovy si důkladně ošetří ruce dezinfekčním
prostředkem a budou mít ústa zakrytá osobním ochranným prostředkem. Vstup do
umýváren je zakázán!!!
Vyzvedávání dětí na zahradě:
Po vstupu do areálu MŠ si vyzvedávající osoba ošetří ruce dezinfekčním prostředkem, který
bude k dispozici u vchodu do budovy. Nošení roušky v areálu MŠ se bude řídit aktuálním
doporučením a nařízením vlády.
Je zakázáno do MŠ přinášet vlastní hračky!!!
Změna: 20. 5. 2020
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