Podmínky provozu mateřské školy
do konce školního roku 2019 – 2020
Při příchodu a odchodu dodržovat tato opatření:
 Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Předání dětí do mateřské školy bude z organizačních důvodů probíhat ráno pouze v době
od 6.30 – 7.00 a od 7,45 – 8,15 /čas od 7.00 – 7.45 je vyhrazen pro žáky ZŠ/,
vyzvedávání dětí pak bude probíhat v době od 12,10 – 12,30 a od 14,30 – 15,30.
 U vchodových dveří si rodiče i děti opláchnou ruce desinfekcí.
 Při prvním vstupu do mateřské školy rodiče dětí předají p. učitelce Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude
do mateřské školy dítě přijato. Čestné prohlášení bude ke stažení na webových stránkách
školy, nebo si ho můžete vyzvednout osobně ve škole, každý den od 9.30 – 10.00h.
 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!
 Doprovázející osoba se po prostorách ZŠ a MŠ pohybuje vždy v roušce a to po nezbytně
nutnou dobu tzn. při předání a vyzvednutí dítěte a s odstupem 2 metrů od ostatních osob
v budově.
 Dvoumetrové rozestupy budou vymezeny značkami na schodech.
 Při příchodu po přezutí si každé dítě za pomocí personálu školky řádně umyje ruce vodou a
tekutým mýdlem, a to nejméně po dobu 20s
 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. Pedagogičtí zaměstnanci
budou měřit dětem při vstupu do mateřské školy tělesnou teplotu bezkontaktním
teploměrem.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí
dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné
umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 Každé dítě musí mít v šatně k dispozici 3 roušky uložené v sáčku.
 Školné bude hrazeno za měsíc červen v plné výši, tzn. 300,-Kč bez ohledu na to, zda dítě do
MŠ nastoupí. V měsíci červenci budou školné hradit pouze přihlášené děti,
a to ve výši 150,-Kč.
Žádáme Vás, abyste tato hygienická opatření 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.

