
Podmínky a organizace výuky mateřské školy do konce školního roku

Podmínky:

1. V den nástupu do mateřské školy odevzdat Čestné prohlášení, ke stažení na webu školy,
    nebo vyplnit v MŠ u vstupu do mateřské školy
2. Provozní doba bude od 6.30 – 16.30 hodin.
3. Dítě musí mít 2 sáčky. Do jednoho se vloží rouška/ústenka dítěte po příchodu do šatny
    školy. Ve druhém bude rouška, která bude čistá rouška, která bude nasazena
    dítěti v případě příznaků Covid-19. Oba sáčky budou podepsané jménem dítěte.
4. Každý den si dítě přinese označenou láhev na pití.
5. Děti si nesmí nosit žádné hračky.
6. Ke hrám bude využíváno pouze omezené množství hraček, které lze desinfikovat.

Organizace:

Doba příchodu do MŠ do 8.30 hodin. Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a 
doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze.
Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno používat roušku/ústenku a při vstupu do mateřské 
školy použije rodič  dezinfekci. Minimalizujte shromažďování osob před školou, dodržujte odstupy 
2 metry v souladu s krizovým nebo mimořádným opatřením. Při předávání dítěte do školy může 
docházet ke zdržení, doporučujeme počítat s větší časovou dotací.

V prostoru šaten je pobyt omezen na co možno nejkratší dobu. Doprovod dítě převlékne, uschová
mu použitou roušku do sáčku a předá dítě učitelce. Pracovník školy půjde s dítětem umýt ruce 
důkladně ( 20-30 sekund) vodou a mýdlem. V šatně se mohou vyskytovat maximálně 2 děti 
s doprovodem.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy nemusí nosit roušku.
Aktivity budou organizované převážně venku v areálu mateřské školy.
Všechny aktivity budou probíhat v prostředí, které odpovídá hygienickým a organizačním 
pravidlům stanoveným v pokynu MŠMT. 

V případě, že některé dítě bude vykazovat příznaky COVID-19, bude umístěno v samostatné 
místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si dítě ihned vyzvednout.
O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

S poděkováním za spolupráci a přáním pevného zdraví Y. Fuxová vedoucí učitelka


