Vážení rodiče,
V souvislosti se stávající epidemiologickou situací, na základě hygienických pokynů pro školy
a školská zařízení vydaných MŠMT a po dohodě se zřizovatelem naší mateřské školy
připravujeme od 25.5.2020 opětovné otevření mateřské školy.
Pro provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 jsou stanoveny
následující provozní podmínky na rámec standardních podmínek a předpisů:
•

•
•
•
•

•
•
•

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky,
dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
Žádáme rodiče, aby se neshlukovali před vchodem do MŠ.
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a
nosu.
Před vstupem do budovy MŠ budou umístěny nádoby s desinfekčním roztokem,
kterým je třeba ošetřit ruce osobám vstupujícím do budovy (včetně dětí).
Doprovázející osoba se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce, a to po
dobu nezbytně nutnou k předání a vyzvednutí dítěte. Děti a pedagogičtí pracovníci
MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. Doprovázející osoby při příchodu
upozorní na svoji přítomnost v šatně zazvoněním přes videotelefon do třídy, dále
budou děti po převlečení předávat pracovnici MŠ pouze v prostorách šaten.
Doprovázejícím osobám nebude umožněn vstup do patra MŠ.
Je třeba, aby se v šatně dané třídy pohybovaly vždy pouze členové jedné domácnosti.
Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ včetně hřiště MŠ. V závislosti na
počasí se budeme snažit trávit větší část dne venku v areálu MŠ.
Toalety budou vybaveny jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení
rukou.

Před nástupem dítěte do MŠ je třeba, aby se zákonní zástupci seznámili s rizikovými
faktory a podepsali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (viz. Příloha). Podepsané prohlášení je třeba odevzdat do schránky u vstupu
do základní školy do 18.5.2020.
Prosíme rodiče, aby dodrželi termín odevzdání čestného prohlášení, abychom znali předem
počty dětí do jednotlivých tříd a mohli zajistit bezpečný a efektivní provoz.

