Mateřská škola - Pokyny a informace pro zákonné zástupce,
osoby odpovědné za výchovu
Vzhledem k mimořádné situaci způsobené šířením nemoci COVID-19 je velmi důležité, abychom se řídili
následujícími pravidly. Jejich respektováním chráníme nejen děti, ale i další osoby- zákonné zástupce a zaměstnance
školy.
Pravidla pro mateřskou školu:
1) Zákonní zástupci nevstupují do budovy mateřské školy! Učinit tak mohou zcela výjimečně a pouze se souhlasem
a za doprovodu pedagogického pracovníka.
2) Při prvním příchodu dítěte do MŠ, který bude realizován v době od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020, je zákonný
zástupce povinen předat podepsané, případně na místě podepsat, čestné prohlášení o neexistenci příznaků
infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (např. rýma s výjimkou té, která je způsobené alergiemi, kašel,
zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta čichu nebo chuti). Na tomto formuláři je i vymezení rizikových skupin
stanovených ministerstvem zdravotnictví, se kterými se též musí zákonní zástupci seznámit.
3) Každý den při předávání dítěte pracovníkovi MŠ je nutné ústně potvrdit, že dítě netrpí žádnými příznaky
respiračního onemocnění a cítí se zdravé.
4) Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (děti ani dospělí).
5) Do mateřské školy je přijímáno pouze dítě zdravé, bez příznaků uvedených v bodě 2).
6) Pokud se u dítěte během přítomnosti v MŠ objeví některý z příznaků uvedených v bodě 2), bude telefonicky
kontaktován zákonný zástupce. Ten je pak povinen dítě neprodleně z mateřské školy vyzvednout.
7) Pokud dítě trpí rýmou a kašlem alergického původu, je zákonný zástupce povinen přinést o tomto zprávu
z alergologie, ze které bude zřejmé i období, ve kterém se tyto alergické příznaky vyskytují. Pokud nebude doloženo
toto potvrzení, bude na dítě pohlíženo jako na dítě s příznaky infekčního onemocnění a nemůže být do mateřské školy
přijato.
8) Každé dítě si po vstupu do mateřské školy a přezutí pod dozorem zaměstnance mateřské školy umyje ruce vodou
a tekutým mýdlem.
V naší mateřské škole se snažíme zabránit přenosu infekčních onemocnění vždy, v současné době je však nutné tato
pravidla ještě zpřísnit. Vzhledem k tomu byla přijata mimořádná opatření, jejichž součástí jsou i tato přijatá pravidla.
Z mimořádných opatření:
- Všichni zaměstnanci byli seznámeni s materiály MŠMT, které se týkají ochrany zdraví v mateřské a základní
škole. Jsou povinni se jimi, s ohledem na konkrétní provoz daného pracoviště školy, řídit.
- Na dodržování těchto pravidel dětmi, žáky a zákonnými zástupci budou dohlížet všichni zaměstnanci školy,
především pedagogičtí pracovníci.
- Na dodržování těchto pravidel zaměstnanci školy budou dohlížet vedoucí pracovníci: ředitel školy, zástupkyně
ředitele, vedoucí mateřské školy, vedoucí školní kuchyně a technický pracovník.
- Jsou provedeny organizační změny vzdělávacího procesu, které jsou nezbytné pro dodržení těchto pravidel.
- Jsou provedeny změny organizace přítomnosti a pohybu dětí, žáků a dalších osob ve škole.
- Každý týden (nejméně do 30. 6. 2020) budou tyto změny revidovány, bude posouzena jejich účinnost, a v případě
potřeby bude přistoupeno k jejich úpravám.
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