Mateřská škola Sluníčko, Miroslav, Malinovského 6, okres Znojmo, příspěvková organizace
IČO: 710 10 041, telefon: 515 333 416, email: msslunicko@mesto-miroslav.cz
Miroslav 31.8.2020

Vážení rodiče,
v souvislosti se zahájením nového školního roku 2020/2021 vás informujeme o hygienických
opatřeních přijatých na základě doporučení ministerstev školství a zdravotnictví, která jsou
platná od 1.9.2020.
Vzhledem k tomu, že stále nedošlo k útlumu a vymizení pandemie onemocnění COVID-19, je
nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace.
Dochází ke zvýšené frekvenci dezinfekce ploch a povrchů /kliky, zábradlí, zvonky, spínače
světla/- několikrát denně, zvýšená pozornost je věnována dezinfekci dětských stolů a
židliček.

Hlavní pravidla, která musí být dodržována:
·
Do mateřské školy je přijato pouze zcela zdravé dítě, to znamená bez jakýchkoliv
příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka,
a to i samostatně, nejen v kombinaci).
·
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně
nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Není povoleno vstupovat osobám, které
vykazují známky infekčního onemocnění dýchacích cest (předání, vyzvednutí dítěte)
·
U dětí, které trpí projevy alergické rýmy a kašle je nutno donést písemné potvrzení
od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je
projev rýmy a kašle alergického původu.
·
Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro
něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).V případě, že
se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně
telefonicky kontaktován zákonný zástupce, který je povinen si pro dítě přijít v co možná
nejkratším časovém úseku. Do té doby bude dítě izolováno od ostatních pod dohledem
dospělé osoby
·

Před vstupem do třídy si každé dítě umyje ruce vodou a mýdlem.

.
Před mateřskou školou nesmí docházet k shromažďování osob ani v prostorách
mateřské školy . Žádáme Vás o důsledné dodržování tohoto pravidla. Navíc je nutno
zachovat dvoumetrové rozestupy.
.
Při každém vstupu do budovy MŠ budou všechny osoby povinny používat desinfekci
rukou.
.
Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením nebude umožněn vstup rodičům do
prostor tříd.
.

Zákaz nošení hraček a předmětů z domova.

.
Stravování bude probíhat běžnou formou, ale jídlo, pití a příbory budou dětem vydávat
a podávat pouze učitelky a personál školní kuchyně opatřený hygienickými pomůckami.
·
Během dne budou děti dodržovat hygienická opatření pod dohledem učitelek. Častěji a
dostatečně větráno dle doporučení MŠMT, povlečení se bude měnit každé tři týdny. Učitelka
může během dne změřit dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem dle uvážení.
.
Příchod a přejímání dětí bude možné pouze v době od 6.00 do 8.15 hodin. Prosíme,
abyste dodržovali stanovené časy. Později dochází k dezinfikování společných prostor
mateřské školy.
Časy pro vyzvedávání dětí jsou: po obědě od 11.45 hod a po spaní od 14.00 hodin-viz školní
řád.
·
Dle doporučení MŠMT budou děti trávit větší než obvyklou část dne venku na školní
zahradě. Z tohoto důvodu bude upraven vzdělávací režim, aktivity na třídách a časový
harmonogram. Činnosti budou vhodně zvolené, aby se co nejvíce dodržovala hygienická
pravidla.
·
Během každého dne bude průběžně probíhat zvýšená frekvence dezinfekce prostor
mateřské školy.
.
Nutnou součástí oblečení dětí je jedna čistá rouška, která bude dostatečně zabalena.
Pro případ potřeby, kdyby se ve školce objevila nákaza Covid 19.povrchy a předměty.

Děkujeme za spolupráci.
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