PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO
ROKU 2019/2020
Provoz MŠ bude opět obnoven v pondělí 25.5.2020 a bude probíhat na základě doporučení
MŠMT po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření v souvislosti
s pandemií onemocnění COVID – 19.


Provoz mateřské školy bude organizován v obvyklém čase od 6,30 do 16,00 hod., při
malém počtu dětí bude provoz krácen (odpolední spojení MŠ a ŠD nebude možné)



Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, při příchodu
do budovy použije desinfekci rukou Anti-covid a pobývá zde pouze po nezbytně nutnou
dobu (předání nebo vyzvednutí dítěte).



Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí, ale pro případ podezření na onemocnění Covid-19 v MŠ, by mělo mít každé dítě
roušku k dispozici (v označeném igelitovém sáčku na svém místě v šatně).



Při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce dítěte paní učitelce Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (K dispozici u
vstupu do MŠ)

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy
umožněn.


Neprodleně po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým
mýdlem, utře si je do jednorázových papírových ručníků.



Ve třídě budeme často větrat.



Pro pobyt venku budeme využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady (též bez roušek).



Úklid a dezinfekce bude prováděna několikrát denně.



Po dobu platnosti mimořádných opatření nesmí děti do MŠ přinášet své hračky.

Při podezření na onemocnění Covid-19:
Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, umístíme je do
samostatné místnosti a kontaktujeme zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte. O
podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici.
Ostatní děti si pro tento případ musí nasadit roušku.
V MŠ máme k měření tělesné teploty bezkontaktní teploměr.
Prosíme o sdělení, zda Vaše dítě nastoupí do mateřské školy.
Alena Braunová a Ivana Hušková, MŠ Borová Lada

