Vážení rodiče,
v pondělí 25. května dojde k obnovení provozu MŠ. Při prvním předání dítěte do MŠ odevzdají zákonní
zástupci dítěte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění dítěte (bez řádně
vyplněného a podepsaného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato).
Čestné prohlášení si můžete stáhnout v příloze, případně bude k dispozici v mateřské škole v šatnách dětí.
Nikdo s příznaky virového onemocnění nesmí vstoupit do MŠ.
Pokud dítě vykazuje příznaky virového onemocnění v průběhu pobytu MŠ, je nutné jej umístit do
samostatné místnosti, ihned kontaktovat zákonné zástupce a zajistit okamžité vyzvednutí z MŠ.

Provozní opatření
Provozní doba MŠ bude od 6:00 - 16:30 hod.
Sluníčka: 7:00 - 16:30
Motýlci: 6:00 - 15:30
Berušky: 7:00 - 15:00
Po celý čas docházky (do 30. 6. 2020) budou děti rozděleny do stálých skupin (budou pobývat pouze ve
"své" třídě, zahradě - podle potřeby rodičů).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
1. Před mateřskou školou dodržujte odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními.
2. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
3. Do budovy budou vcházet děti pouze s doprovodem jedné osoby.

V prostorách MŠ
1. U vstupu do šatny dětí bude umístěna dezinfekce pouze pro dospělé - žádáme všechny,
kteří budou do vnitřních prostor vstupovat, aby si vydezinfikovaly ruce.
2. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to po dobu nezbytně
nutnou.
3. Děti a zaměstnanci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí, proto po příchodu do MŠ
použitou roušku dítěte odneste domů a při vyzvedávání mu přineste čistou.
Pro případ podezření na nákazu musí mít dítě k dispozici jednu roušku v uzavíratelném
sáčku ve svojí skříňce.
4. Náhradní oblečení bude uloženo ve skříňce dítěte v igelitové tašce.

5. Každé ráno bude probíhat ranní filtr včetně měření teploty. Pokud bude teplota zvýšená,
nebo bude dítě vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijaté.
6. Po přezutí a převlečení budou děti předány dveřmi umývárny, kde si řádně umyjí ruce a
použijí dezinfekční prostředek pod dohledem učitelky.
7. Dětem bude provedena dezinfekce rukou při příchodu do třídy, před každým
stravováním, po příchodu z pobytu venku.
8. Je zakázáno jakékoliv nošení hraček a jídla z domu do MŠ.
9. Žádáme rodiče, aby přiváděli děti nejpozději do 8:30 hod, následně bude probíhat
dezinfekce prostorů.
10. V prostorách školy bude probíhat průběžná dezinfekce povrchů a předmětů.

Pobyt venku
1. Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ - školní zahrady.
2. Vzhledem k doporučení trávit s dětmi co nejvíce času venku, doporučujeme sledovat
počasí a dát dítěti vhodné oblečení a obuv.

Stravování
Školní stravování bude probíhat v běžné podobě. Jídlo, pití a zabalené příbory bude vydávat pouze personál
(děti se samy nebudou obsluhovat).

Upozorňuji, že může dojít ještě ke změně pravidel a podmínek znovuotevření zařízení dle vývoje situace v ČR
a vydaných nařízení vládou a Ministerstvem zdravotnictví.
Děkuji předem za vzájemnou spolupráci a odpovědnost při dodržování všech nastavených pravidel tak,
abychom společně znovuotevření mateřské školy úspěšně zvládli.

V Dobroníně dne 18. května 2020

Bc. Ivana Petrušov á
vedouc í učitelka

