Vážení a milí rodiče,
od 25. 5. 2020 bude znovuotevřena naše mateřská škola. Prosíme
Vás, abyste na email msgagarinova@seznam.cz nebo sms na
telefonické číslo 724 883 868 nahlásili závaznou docházku dítěte
do MŠ od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020.
Provoz školy bude obnoven za následujících podmínek:
1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
•
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – děti i dospělí
•
Dodržování odstupů 2 metry v souvislosti s mimořádnými opatřeními (není
nutné u doprovodu dítěte)
2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
•
Minimalizovat velké shromažďování osob před školkou
•
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními
•
Všechny osoby před školkou musí mít roušky
•
Doprovázející osoba se v mateřské škole se pohybuje v roušce, a to nezbytně
nutnou dobu (předávání a vyzvednutí dítěte)
•
•
•

Děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách školy nosit nemusí
Dětem bude při vstupu do šaten měřena tělesná teplota
Rodiče dětem zajistí náhradní roušku v sáčku pro případ náhlé potřeby

3. V mateřské škole
•
Při příchodu do šatny každý použije dezinfekční přípravek na ruce
•
Po přezutí a převlečení si děti důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem
•
Před jídlem si děti ruce vydezinfikují
•
Důkladné čištění všech místností, dezinfekce povrchů, časté větrání
•
Přísný zákaz nošení jakýkoliv předmětů a hraček z domova

4. Při podezření na možné příznaky COVID–19
•
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by odpovídaly příznakům
COVID-19 (teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do MŠ vstoupit
•

Pokud dítě vykazuje některý z příznaků onemocnění, je nutné je umístit jej do
samostatné místnosti a kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí
dítěte; o podezření na COVID-19 se informuje hygienická stanice

5. Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
•
•
•
•
•
•
•
•

Věk nad 65 let s přidruženými chorobami
Chronické onemocnění plic a průdušek s dlouhodobou farmakologickou léčbou
Onemocnění srdce, cév
Porucha imunitního systému
Těžká obezita
Farmakologicky léčený diabetes mellitus
Chronické onemocnění ledvin
Onemocnění jater

6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
• Patří sem dítě, které naplňuje bod 2-8 nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba,
která žije ve společné domácnosti
• Doporučuje se, aby rodiče zvážili tyto rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte
v mateřské škole (vzdělávání není v současné době povinné)

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte podepsaná tato
prohlášení:
•
•

písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ, a
písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do MŠ
umožněn.

Žádáme rodiče, aby nejpozději do 18. 5. 2020 dali mateřské škole na vědomí závaznou
účast dítěte na vzdělávání (na email: msgagarinova@seznam.cz; sms na tel. číslo:
724 883 868)

Příloha: čestné prohlášení
Děkujeme rodičům za spolupráci a těšíme se na setkání.

Za kolektiv mateřské školy
Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

