Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o otevření mateřské školy dne 25. 5. 2020, provozní doba zůstává stejná od
6:30 do 16:00 hod.
Podrobnější informace ohledně dodržování epidemiologických opatření v naší
mateřské škole.
➢

Při příchodu ke škole minimalizovat velké shromáždění osob před vchodem a dodržovat
odstupy 2 metrů.

➢

V případě přihlášení dítěte do školky je NUTNÉ ráno v den nástupu předat vyplněné a
podepsané písemné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění za posledních 14 dnů (ke stažení v příloze). Pokud zákonný zástupce tento
dokument nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.

➢

Při vstupu do budovy doprovázející osoba musí použít dezinfekční prostředek, v prostorách
školy se pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu.

➢

V šatně se budou střídat vždy maximálně 2 doprovázející osoby.

➢

Po převlečení si dítě musí důkladně umýt ruce mýdlem a poté ve třídě použít dezinfekční gel.

➢

Děti i paní učitelky nemusí mít při pobytu v mateřské škole roušku.

➢

Dle klimatických možností se bude většina aktivit přesouvat na školní zahradu
(9:00 - 11:30 hod.), proto prosím přihlédněte k vhodnému, případně teplejšímu oblečení.

➢

Stravování bude probíhat v běžném režimu. Před vstupem do jídelny si každé dítě umyje ruce
a použije dezinfekční gel.

➢

Do mateřské školy je přijato dítě jen zcela zdravé, to znamená bez jakýkoliv příznaků
respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti nebo čichu a
to i samostatně, nejen v kombinaci! Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest
nesmí do mateřské školy vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě
doprovází).

➢

V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění,
bude neprodleně telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě
okamžitě do mateřské školy přijít.

Doporučujeme zákonným zástupcům, aby zvážili rizikové faktory uvedené v Čestném prohlášení a rozhodli
o účasti dítěte v mateřské škole.
Podle svých možností prosím zvažte i zkrácení pobytu svého dítěte v mateřské škole na co nejkratší dobu.

