PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. 7.2020 DO 31. 8. 2020
NOVĚ :
- od 1. 7. je umožněn vstup rodičů / doprovodu / do budovy, dítě po převlečení pošlete do
umývárny, kde si dítě umyje ruce / využíváme papírové ručníky v dávkovači / a poté jej předáte
pedagogovi do třídy.
Vyzvedávání – rodič si dítě vyzvedne od pedagoga buď ve třídě, nebo na zahradě, poté si jej
převleče v šatně a opustí areál školy.
Je přísný zákaz zdržovat se v areálu školy.
Rodiče / nebo doprovod dítěte /, musí mít v budově roušku, zakrytí úst a nosu.

STÁVAJÍCÍ PLATNÁ PRAVIDLA OD 25. 5. 2020:
Platí prohlášení, které rodiče podepisovali 25. 5. 2020, nové vypisovat nemusíte.

Do MŠ je přijato dítě jen zcela zdravé – to znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního
onemocnění- rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota, horečka a to i samostatně, nejen
v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit, tím je myšleno
ani dítě, ani jeho doprovod.
Rodič předává denně dítě pedagogovi s ústní informací, že dítě je zdrávo a netrpí žádnými
respiračními potížemi.
V případě, že se během dne objeví u dítěte projevy respiračního onemocnění / stačí jen
rýma /, bude rodič neprodleně telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte v co
nejkratším termínu. Do doby vyzvednutí dítěte, bude toto dítě izolováno od ostatních dětí.
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 kašel a rýma alergického
původu. Bez této zprávy není možné, aby takovéto dítě setrvalo v kolektivu.
Každé dítě musí mít k dispozici 2 náhradní roušky v sáčku v šatně.
Převážnou část dne využíváme pobyt venku – dítě vybavte dostatkem vhodného oblečení.
V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv
infekčního onemocnění. V rámci onemocnění COVID – 19 ještě více zpřísňujeme hygienická
opatření. Všechna výše uvedená pravidla budou zaměstnanci školy přísně kontrolována a
dodržována.
Přijímání dětí :

od 6,30 hod. do 8,00 hod.

Vyzvedávání dětí :

od 12,00 hod. do 12,15 hod.
od 15,00hod. do 16,00 hod

