Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvková organizace
Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem se naše mateřská škola znovu otevře v pondělí 25.5.2020.
Dřívější otevření MŠ nelze zajistit z personálních důvodů (většina paních učitelek pečuje o děti
školou povinných a mohou nastoupit až s otevřením ZŠ). Děkujeme za pochopení.
Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních
předpisů. Režim v mateřské škole bude omezen vzhledem k celostátním nařízením Ministerstva
zdravotnictví a hygieny. Prosím o pečlivé zvážení rodinné a zdravotní situace Vaší, Vašich dětí
včetně nejbližší rodiny (osob s rizikovými faktory) a přihlídli k tomu při docházce Vašeho dítěte
do školky.
Docházka dítěte s povinnou předškolní docházkou, není do konce školního roku 2019/2020
povinná.
Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby je vybírána obvyklým způsobem.
Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny
nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických,
pracovněprávních a dalších předpisů.
POVINNOST RODIČŮ PŘI PŘÍCHODU DO ŠKOLKY:
1. při vstupu do mateřské školy je potřeba umýt si ruce připravenou desinfekcí,
2. podepsat čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (toto prohlášení
přineste již z domova vyplněné a podepsané!!!!!),
3. potvrzení o tom, že jste byli seznámeni o provozu školy a hygienických
opatřeních (toto potvrzení přineste již z domova vyplněné a podepsané!),
4. vstup do školky je povolen pouze zdravým dětem (bude prováděn důkladný ranní filtr
dětí - např. měření teploty bezkontaktním teploměrem...).
5. použitou ústní roušku, ve které dítě do MŠ rodiče přivedou, dítěti sundají při příchodu
do MŠ a odnesou si ji. Nebudou ji nechávat ani dítěti v kapse apod.,
6. Nepoužitou, vyvařenou, čistou, podepsanou roušku dají rodiče dětem do skříňky
do průhledného sáčku pro případ, že by byla potřeba,
7. děti si do MŠ nemohou nosit hračky z domova.

DALŠÍ POVINNOSTI A NUTNÁ OPATŘENÍ S OHLEDEM NA COVID-19
➢ pokud možno a s ohledem na ochranu zdraví dětí i personálu, zajistí rodiče přivádění
a vyzvedávání děti z mateřské školy JEDNOU osobou!!!
➢ doprovázející osoba má přístup pouze do šatny a v prostorách mateřské školy
se pohybuje vždy v roušce pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména při předání,
vyzvednutí dítěte). Nikdo se v prostorách MŠ nezdržuje zbytečně dlouho,
➢ co nejvíce minimalizovat velké shromažďování osob před školkou - zde prosím
o součinnost a nezdržovali se před školkou více, než je potřeba,
➢ i před školkou je potřeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (toto není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné
domácnosti),
➢ pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu,
➢ děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí,
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➢ neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt
ruce vodou a tekutým mýdlem,
➢ před zahájením stravování si každé dítě myje ruce běžně - nyní půjde o důkladnější mytí,
➢ pokrmy dětem vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají
a neberou si ani příbory.
➢ dítě s jakýmkoli příznakem nemoci nebude do MŠ přijato bez potvrzení od lékaře, že dítě
může do kolektivu (viz. MŠMT: „Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, s příznaky, 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 školy vstoupit“),
➢ rodič je povinen si (v případě zjištěných příznaků nemoci u dítěte a po vyzvání MŠ) dítě
neprodleně ze školky vyzvednout a opětovně jej do MŠ předat až s potvrzením od lékaře,
že dítě může do kolektivu,
➢ velmi důrazně žádáme rodiče, aby i při podezření na respirační onemocnění, zvážili
přítomnost dítěte v MŠ ( např. i když se vám zdá, že dítě začíná kašlat apod.). Eliminujeme
tak situace, kdy budeme nuceni všichni mít nasazenou roušku až do doby než si dítě
vyzvednete (viz dokument MŠMT: Při podezření na možné příznaky COVID-19: 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 školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné
umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité
vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak
vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky,
dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.)

➢ Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ.
o V dopoledních hodinách: skupiny dětí jsou odděleny: prostor přední zahrady
využívá třída Koťátek, prostor zadní zahrady využívá třída Rybiček a třída Šnečků.
o V odpoledních hodinách: upřednostňují pedagogové pobyt na školní zahradě
(nejpozději ve 14,30 hodin budou venku všechny děti, pokud nebude pršet),
do 15,30 hodin. budou skupiny dětí rozděleny na přední a zadní zahradu jako
dopoledne.

V časech od 6 do 7 hodin a od 15,30 do 17 hodin nelze skupiny dětí dělit.
Rodiče toto riziko berou na vědomí.

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníme nejenom své zdraví, ale též zdraví
ostatních.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat ředitelku.
Těšíme se na Vás

