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Předně bychom Vás chtěli požádat, abyste přistupovali zodpovědně a ohleduplně k nastalé
situaci a přiváděli do mateřské školy pouze zdravé děti. Děkujeme.

1) Pohyb před mateřskou školou
 Před školou dodržovat odstupy 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 Do budovy MŠ vstupovat jednotlivě tak, aby se v šatně MŠ nacházeli max. 2 děti s
doprovodem.

2) Organizace předškolního vzdělávání, provoz školy
 Celkový provoz MŠ bude zachován (6, 30h – 16, 30h).
 Provoz jednotlivých tříd 7h – 16h (v ostatní časy bude v provozu vždy 1 třída).
 Předškolní vzdělávání bude probíhat z velké části na zahradě MŠ.
 Logopedická intervence v logopedické třídě bude zachována v dopoledních hodinách.
 Zájmové kroužky včetně Edukativně stimulačních skupinek se do konce školního roku
konat nebudou.
 Využívání hraček a hracích prvků bude probíhat v omezeném režimu (nutná častá
dezinfekce).
 Plyšové hračky nebudou dětem poskytnuty.
3) Hygienická opatření
 Předávání, vyzvedávání dítěte – vždy pouze 1 osoba s ochrannou pomůckou úst a
nosu, v šatně MŠ se zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu (převlečení dítěte).
Prosím, počítejte s možným zdržením.
 V šatně maximálně 2 děti s doprovodem.
 Roušku dítěte rodič odnáší s sebou (nebude zůstávat v MŠ).
 1 sterilizovanou nepoužitou roušku (pro případ výskytu virového onemocnění v MŠ)
přinese rodič v sáčku se jmenovkou dítěte a předá p. učitelce ve třídě.
 Po přezutí a převlečení si dítě důkladně umyje ruce (20 až 30 sekund).
 Přísný zákaz nošení vlastních hraček do MŠ – prosíme o vysvětlení dětem (víme, že je
pro ně obtížné nechat jejich oblíbené mazlíky doma), ale musíme opravdu toto
pravidlo dodržovat.
4) Stravování, pitný režim
 Stravování bude probíhat standardní formou (svačina, oběd, svačina).
 Ranní nabídka ovoce bude z hygienických důvodů zrušena.
 Rodiče pořídí lahev na pití (lze přinést plnou nebo prázdnou), kterou si bude dítě
nosit denně s sebou do MŠ – pitný režim budeme podle potřeby dítěte doplňovat.
Rodič zodpovídá za hygienickou nezávadnost lahvičky. Prosíme o označení lahve
jménem či symbolem tak, aby si dítě svou lahev poznalo.



V případě nepřítomnosti dítěte bude zachován obvyklý způsob – 1. den
nepřítomnosti si lze vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů. I zde budou platit
zvýšená hygienická opatření (zakrytí úst a nosu, před vchodem ŠJ dodržet odstup
osob na 2m). Bezpečnou volbou pro výdej stravy jsou jednorázové obaly.

4) Čestné prohlášení
 Povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s hygienickými opatřeními
spojenými s provozem MŠ (ke stažení na webu MŠ). Při prvním vstupu do školy
předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které je možné podepsat před vstupem
do školy.
 Pokud zákonný zástupce tato čestná prohlášení neodevzdá, nebude vstup dítěte do
mateřské školy umožněn.
Rodič je povinen jakékoli změny zdravotního stavu dítěte neprodleně nahlásit MŠ!
V případě, že dítě patří do rizikové skupiny:
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové
skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Do rizikové skupiny
patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený na straně 3 manuálu
MŠMT, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Postup při podezření na možné příznaky COVIDNikdo 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
v MŠ
vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a
MŠ bude kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Tato doporučení jsou platná do 31. 8. 2020.

