Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace,
oznamuje, že provoz mateřské školy bude po dohodě se zřizovatelem od
25.5.2020 obnoven.

Pro nástup dítěte do mateřské školy je třeba dbát níže uvedených mimořádných opatření:
-

-

-

-

Minimalizovat velké shromáždění před školou
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a
nosu (dále jen „rouška“)
Doprovázející osoba se v MŠ pohybuje vždy v roušce, a to po dobu nezbytně nutnou
(předání/vyzvednutí dítěte)
Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí. Děti budou
trávit svůj čas pouze v prostorách školy, nebudou chodit na vycházky mimo školu.
Roušku v MŠ nebudou potřebovat ani na zahradě MŠ.
Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20-30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem
Ve třídách bude zajištěno časté větrání, pravidelné dezinfikování prostor a předmětů
Školní stravování bude probíhat v běžné podobě (v případě nepřítomnosti dítěte,
prosím, dbejte na jeho odhlašování, nebude možno vyzvednout oběd do vlastních
jídlonosičů)
V případě podezření bude dětem měřena teplota. Pokud bude u dítěte tělesná
teplota zvýšena, bude ihned kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, je
nutné jej umístit do samostatné místnosti až do příchodu zákonného zástupce,
zároveň informovat spádovou hygienickou stanici.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ DO ŠKOLKY VSTOUPIT !!!

Při vstupu do mateřské školy je nutno vyplnit a podepsat čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení
nebude dítě do MŠ přijato.
Ke stažení zde (str. 5): file:///C:/Users/HP/Downloads/ochrana_zdravi_ms%20(2).pdf

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace
Platba za školné v době uzavření školy bude přepočítána a vrácena. Rodiče, kteří si
chtějí ponechat děti doma i při možnosti navštěvovat MŠ, budou od platby školného
osvobozeni.
Doba provozu školy zůstává nezměněna ( 6,15 – 16,00 hod).
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ředitelku školy:
ms.osvoboditelu@ms-kromeriz.cz, 774 041 484
Digitálně podepsal
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