Provoz MŠ Osice v období od 25. května 2020
do konce školního roku 2019/2020.
Vážení rodiče,
při tvorbě tohoto dokumentu jsme vycházeli z podkladů, které zveřejnilo MŠMT
dne 30. 4. 2020 a které stanovuje základní provozní podmínky mateřských škol
po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.
CO UDĚLAT PŘED NÁSTUPEM DÍTĚTE DO MŠ 25. KVĚTNA 2020

Pokud máte zájem o umístění dítěte do MŠ, musíte ho předem přihlásit. Můžete
to udělat následujícím způsobem:
 Napsat na e-mailovou adresu ms.osice@seznam.cz nejpozději do pátku
22. 5. 2020. Ve 12.00 se počty přihlášených dětí uzavírají a předávají
do školní jídelny. Později již nebude možné dítě na pondělí přihlásit!
 Telefonicky v pátek 22. 5. 2020 od 8.00 – 12.00, tel. 495 451 581.

Zvažte přítomnost dítěte v MŠ, pokud žije v jedné domácnosti s osobou patřící
do rizikové skupiny. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové
faktory:
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 Onemocnění srdce, nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy,
HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů
nebo kostní dřeně.
 Těžká obezita
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 Chronické onemocnění ledvin nebo jater

Pokud máte možnost, vytiskněte si předem Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte z webu školy a podepište ho.
V opačném případě se s ním pouze seznamte a podepíšete ho při nástupu dítěte
do MŠ, kde tiskopis obdržíte. Vyplněný a podepsaný tiskopis budeme požadovat
od každého rodiče, který dítě do MŠ přivede i v případě pozdějšího nástupu.

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními ( není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE A POHYB PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU

Minimalizujte počet osob, které dítě do MŠ přivedou a odvedou. Před školou
dodržujte odstupy 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními. Před budovou školy se zbytečně nezdržujte a zakrývejte si ústa a nos
rouškou.

V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (předávání, vyzvednutí dítěte).
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí. Paní učitelky přesto při kontaktu s rodiči používat roušky budou.

Hned po příchodu do MŠ použijte dezinfekci, která bude umístěna v šatnách dětí
na vyvýšených a bezpečných místech. Na tato místa ji také vracejte!
Než se začne dítě převlékat a připravovat na vstup do třídy, upozorněte
na příchod do MŠ paní učitelku, která nejprve provede měření tělesné teploty
dítěte. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel) nesmí do školky
vstoupit. Pokud dítě bude vykazovat některý z těchto příznaků během dne,
umístíme ho do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce.
Ti mají povinnost okamžitě dítě vyzvednout.

CO ČEKÁ DÍTĚ VE TŘÍDĚ

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt
ruce vodou a tekutým mýdlem.
Aktivity pro děti se budou organizovat tak, aby bylo možné větší dobu
než obvyklou část dne trávit venku (školní zahrada). Nebudeme chodit
na procházky do vsi ani navštěvovat veřejná hřiště.
Děti v MŠ budou tvořit uzavřenou skupinu, která se nebude potkávat
s žáky ZŠ.
V prostorách školy bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 minut) a bude docházet k důkladnému čištění všech místností
a dezinfekcí povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí (kliky
dveří).
V rámci těchto opatření bude také prováděno zvýšené čištění
používaných hraček v MŠ. Hračky z domova již z hygienických důvodů nebudou
dovoleny.
Školní stravování bude probíhat v běžné podobě. Při přípravě jídel a při
jeho vydávání budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

