Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se mateřská škola řídí do
konce školního roku 2019/2020 tj. od 18. 5. do 30. 6. 2020.
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Provoz bude zahájen 18. 5. 2020 v omezeném provozu od 7:00 hod do 16:00 (příchod do MŠ
do 8:00) z důvodu dodržení zvýšených hygienických podmínek.
Rodiče, kteří nám docházku potvrdili po telefonické domluvě – bereme nahlášení dítěte jako
závazné – pokud nastanou změny volejte do 14. 5. na tel.: 737 207 495
Vzhledem k mimořádným opatřením provoz bude zejména pro děti rodičů, kteří se potřebují
vrátit do zaměstnání, děti obou tříd –se nebudou moci míchat
Do MŠ si děti po dobu omezení nesmí nosit žádné hračky
Stravování bude zajištěno v běžném režimu.
S dětmi budeme co nejvíce za příznivých klimatických podmínek venku, pokud budete
potřebovat jakékoliv informace, používejte telefonické konzultace na jednotlivých třídách
nebo na výše uvedeném čísle
Roušky v MŠ děti ani učitelky mít nemusí, požadujeme, aby děti měly k dispozici minimálně 2
roušky z důvodu případného podezření onemocnění ve skupině (dle manuálu MŠMT je povinné
nošení roušek do doby, pokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte nebo
zaměstnance).
Doprovod dětí s rodiči do prostor školy je možný, jen na nezbytně dlouhou dobu a vždy
v omezeném počtu, dítě přebere zaměstnanec školy a změří mu teplotu, před vchodem je
třeba dodržovat 2metrové odstupy a krýt si rouškou dýchací cesty.
Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní (kašel,
rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu a písemné seznámení s vymezením
rizikových skupin stanovených MZd! BEZ PODEPSÁNÍ TĚCHTO PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ
VPUŠTĚNO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (můžete si stáhnout na našem webu).
Do mateřské školy bude přijato dítě jen zcela zdravé tzn. bez jakýchkoliv příznaků respiračního
onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka, a to i samostatně, nejen v
kombinaci, nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit.
Rodič předává dítě přítomnému zaměstnanci vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými
projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude
neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě (co možná v
nejkratším časovém úseku) do mateřské školy přijít.
U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno
alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického
původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu!
Při vstupu do třídy mateřské školy si děti za pomoci personálu řádně umyjí ruce vodou a
tekutým mýdlem.
Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel
chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a
provozní personál mateřské školy.

