Pravidla pro provoz Mateřské školy Sepekov

Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují
obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
-

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními/není
nutné u doprovodu dítěte/členů domácnosti/

Při příchodu k mateřské škole a pohybu před mateřskou školou:
-

Dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními/není
nutné u doprovodu dítěte/členů domácnosti/
Pro všechny osoby nacházející se před budovou mateřské školy platí povinnost zakrytí
úst a nosu

V prostorách mateřské školy:
-

-

U vstupu do mateřské školy bude umístěn dávkovač s dezinfekcí na ruce
U vstupu do mateřské školy bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem
U vstupu do mateřské školy dítě sundá roušku (předá rodiči), při vyzvednutí rodič
zajistí odchod dítěte s rouškou.
Doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybuje vždy se zakrytím
úst a nosu ochrannými prostředky a to pouze na nezbytně nutnou dobu/zejména
předání, vyzvednutí dítěte
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy v prostorách školky roušky nosit nemusí

Ve třídě:
-

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně /20-30 sekund/umýt ruce
vodou a mýdlem
děti budou vcházet ze šatny do umývárny a po umytí půjdou do třídy, herny/
V každé třídě se bude často větrat / nejméně jednou za hodinu na 5 minut/

Při podezření na možné příznaky COVID- 19
-

-

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy
přijaty.

-

Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží
potvrzením lékaře.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování:
-

Děti si jídlo a pití nebudou brát samy a nebudou si brát ani příbory- vše bude zajištěno
předem /zaměstnanci školní jídelny/
Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Organizace aktivit ve školce:
-

Organizace aktivit bude řešena, aby děti byly co nejvíce venku v areálu mateřské školyzahrada školky.
Při vyzvedávání dětí ze zahrady, budou mít s sebou všechny věci a nebude možný vstup
do budovy MŠ.
Děti nebudou do školky vnášet vlastní hračky
Odhlašování a přihlašování dětí pouze telefonicky nebo emailem den předem. Pokud
dítě bude odcházet po obědě je možné den předem odhlásit svačinu (zákaz odnášení
potravin z MŠ).

Při prvním vstupu do mateřské školy je povinností zákonného zástupce
podepsat čestné prohlášení a seznámit se s vymezením rizikových skupin.
Pokud zákonný zástupce toto čestné prohlášení a seznámení nepodepíše,
nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Doporučujeme zvážit rodičům na mateřské dovolené, zda z důvodu
možného ohrožení zdraví v souvislosti s COVID- 19 neponechat děti do
konce školního roku doma.

