Vážení rodiče.
V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, po dohodě se
zřizovatelem, plánujeme znovuotevření mateřské školy od pondělí 18.5.2020.
Mateřská škola bude otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou
obnášet následující pravidla, se kterými je nutné se seznámit a podepsat souhlas s jejich dodržováním:
- zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí
společně s Vámi senioři či rodinní příslušníci s rizikovými faktory
- zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete
- pokud bude dítě po celý kalendářní měsíc omluveno, úplata za předškolní vzdělávání se neplatí
- před nástupem do MŠ je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (viz.příloha) a seznámení s pravidly MŠ
- při vstupu do MŠ musí proběhnout desinfekce rukou, dítě se musí přezout a převléknout do
čistého oblečení
- všechny děti musí mít v šatně v uzavíratelném boxu nepoužitou roušku, kterou jsou zvyklé nosit v případě nutnosti budou vyzvány k nasazení roušky a budou v MŠ pobývat v roušce
- do MŠ nebude přijato dítě, které vykazuje příznaky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená únava, střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka apod.). V případě, že se příznaky objeví
během dne, bude dítě izolováno od ostatních, a rodič bude vyzván, aby si dítě neprodleně
vyzvedl.
Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce, který musí dodržet daná hygienická pravidla:
– desinfekce rukou u vchodu do MŠ či použití rukavic
– roušku či jiné krytí obličejové části
- zákonný zástupce je povinen se zdržovat v areálu MŠ pouze nezbytně nutnou dobu a musí mít po celou
dobu zakryté dýchací cesty (ústa a nos) ochrannými prostředky
- děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí
- je zakázáno nosit hračky a plyšáky z domova
Tato pravidla mohou být operativně měněna, dle nařízení MŠMT a MZČR .
I přes maximální snahu o dodržování všech nastavených pravidel nenese MŠ plnou zodpovědnost za to,
že nedojde k přenosu nějaké nákazy. MŠ nastavila pravidla co nejzodpovědněji, všichni zaměstnanci jsou
s nimi seznámeni a budou je dodržovat. Rovněž tak budou každý den s pravidly seznamovány děti.
Vnímáme, že můžete mít obavu za stávající situace své dítě do MŠ přivádět. Proto potřebujeme
nejpozději do 7. května 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku do MŠ z Vaší strany, abychom se
mohli připravit na znovuotevření naší školy.
V případě, že nenahlásíte svůj zájem o nástup do MŠ, nebudeme s docházkou dítěte od 18. 5. počítat.
Děkujeme za pochopení.

SEZNÁMIL/A JSEM SE S NASTAVENÝMI PRAVIDLY K OTEVŘENÍ MŠ A SOUHLASÍM
S TÍM, ŽE JE BUDU STRIKTNĚ DODRŽOVAT

Jméno dítěte:
…………………………………………………………………………………………………………
Jméno zákonného zástupce:
…………………………………………………………………………………………………………
Datum a podpis zákonného zástupce:
…………………………………………………………………………...…………………………….

