PODMÍNKY PRO PROVOZ MŠ MORAVANY od 18.5.2020 DO ODVOLÁNÍ
Na základě vydaných závazných pokynů MŠMT ze dne 02. 05. 2020 jsme stanovili
následující podmínky pro provoz MŠ Moravany.
Prosíme Vás o spolupráci a dodržování všech níže uvedených pokynů.
1.






PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ
Při cestě do MŠ a z MŠ má dospělá osoba povinnost chránit si ústa a nos rouškou.
Před MŠ minimalizujte shromažďování a dodržujte rozestupy min. 2m.
Zákonný zástupce musí přivést své dítě nejpozději do 7,45 hod.
Pro vstup dítěte do budovy bude sloužit vchod Soviček a zvonek, doprovázející
osoba vyčká příchodu zaměstnance MŠ, který si dítě u vchodu do budovy převezme.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (kašel, zvýšená teplota, ztráta čichu, chuti…) NESMÍ DO
BUDOVY MŠ VSTOUPIT!

2. V PROSTORÁCH MŠ
 Každé dítě si neprodleně po přezutí a odstrojení musí důkladně (20 až 30 sekund)
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, teprve pak může vstoupit do třídy. Tyto
činnosti bude provádět s pedagogem.
 V prostorách MŠ a zahrady MŠ děti ani pedagogové roušky nosit nemusí.
 Teplotu dětem preventivně měřit nebudeme, pouze v případě podezření na
onemocnění.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti, zákonný zástupce bude informován a vyzván k okamžitému
vyzvednutí dítěte. Ostatní děti budou muset od této chvíle nosit roušky, dokud
nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. O podezření se informuje
spádová hygienická stanice.
 Dětem není dovoleno donášet do MŠ z domova jakékoliv hračky, polštářky ani
plyšáky na spaní.
 Děti musí mít denně čisté oblečení.
 Školní stravování bude zajištěno ve stejném rozsahu v mírně upravené časy a se
zvýšenými hygienickými opatřeními.
 Dezinfekce, úklid všech prostor a vybavení se řídí zvláštním předpisem, opět ve
zvýšeném a přísnějším režimu.
3. ODCHOD Z MŠ
 Z důvodu pravidelné dezinfekce prostor MŠ je upravena provozní doba a to od 6,15
do 16,00 hod.
 Zároveň jsou pevně stanoveny odchody dětí z MŠ, a to:
12,00 – 12,15 hod.
14,45 – 15,00 hod.
15,45 - 16,00 hod.



Děti budou zákonnému zástupci pouze v tento čas předány opět u vchodu do
budovy

4. V PRVNÍ DEN NÁSTUPU DÍTĚTE DO MŠ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘEDÁ:
a) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a
Seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory
b) Podmínky provozu MŠ
(Tyto dokumenty naleznete také na webových stránkách školy)



Po jakékoliv další absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.
Podmínky provozu MŠ Moravany se mohou změnit v souvislosti se změnou
epidemiologické situace, popř. na základě nařízení (doporučení) Vlády ČR a MŠMT.
O případných změnách budete neprodleně informováni.

c) 2 podepsané roušky v podepsaném igelitovém sáčku
d) Vhodné věci na zahradu, pyžamo
Z důvodu absence pedagogů spadajících do rizikové skupiny bude provoz MŠ pouze
v jedné třídě. Počet dětí omezen.
V Moravanech dne 10. 05. 2020
Kateřina Rykířová, řed.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané
Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji,
že jsem všem pokynům rozuměl(a) a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě
s druhým zákonným zástupcem dítěte.
Dítě si budu pravidelně vyzvedávat v ……... hod.

…………………………………………………………………… ----- …………………………………………………………….....
Jméno zákonného zástupce

-----

dítěte

………………………………………………………….....
Datum a podpis zákonného zástupce

