
Vážení rodiče,

ministerstvo zdravotnictví omezuje provoz mateřských škol, a to tak, že
se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ,
s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání a děti
rodičů zaměstnaných v IZS, s tím, že mohou být vzdělávány
pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Prosíme o dodržování těchto pokynů:

. Při vstupu do budovy MŠ, rodič (doprovod dítěte) i dítě
použije dezinfekci.

. Rodič (doprovod dítěte) má po celou dobu v budově i v
areálu MŠ respirátor .

. Rodič (doprovod dítěte)dovede do MŠ dítě bez příznaků
onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota)

TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

- testování bude probíhat 2x týdně (neinvazivní
antigenní testy)

- při testování dětí je třeba přítomnost 3 osoby
(zák. zástupce, doprovod dítěte)

- je určená místnost pro testování

- pro testovaného je zajištěno místo k sezení a
odkládací plocha

- v místnosti určené pro testování je třeba dodržovat
rozestup alespoň 1,5m

- po vyhodnocení testu -
                                  negativní výsledek - prezenční výuka
                                  pozitivní výsledek - odchod domů

- odkaz na INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO O TESTOVÁNÍ:

https://youtu.be/BmDnd140UH4

https://youtu.be/BmDnd140UH4


Dítěti, které rodiče odmítnou nechat testovat, nebude
umožněn vstup do školy.

DĚTI, KTERÉ PRODĚLALY V POSLEDNÍCH 90 DNECH COVID-19,
PŘINESOU POTVRZENÍ OD LÉKAŘE A NEMUSÍ SE TESTOVAT.

Po absolvování testů mohou být děti v prostorách MŠ bez chirurgické
roušky.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s
osobami v prostorách školy (např. dopomoc při testování dětí).

- Rodič /doprovod dítěte/ musí mít po celou dobu v areálu i
v budově MŠ nasazený respirátor FFP2.

- Rodič /doprovod dítěte/ předává dítě pedagogickém
pracovníkovi ve třídě.

- V případě, že se sejde více rodičů (areál, budova
školy), je nutné dodržovat odstup 2 metry.

- Rodič (doprovod dítěte) se v areálu a v budově zdržuje
co nejméně.

- Rodič (doprovod dítěte) se při převzetí dítěte drží
výše stanovenými podmínkami. Dezinfekce …

- Dítě bude mít stabilně ve své skříňce čistou chirurgickou
roušku v igelitovém sáčku.

V případě náhlého onemocnění dítěte a odhlášení stravy volejte
na tel. číslo daných tříd.

Jídlonosiče není možné v MŠ ponechat.


