
vážení rodiče,

Vzhledem k tomu, že se blíží znovuotevření naší mateřské školy, připravilijsme
pro Vás malý manuál s pravidly pro zdárný chod školy.

Prosíme Vás o zvážení, zda je nezbytné, aby právě Vaše dítě naše zařízení v této

nelehké době navštěvovalo. Jak jistě víte, docházka do školy může přinést

určitá rizika a nemalá omezení. Tento manuál byl vypracovaný dIe pokynů a

doporučení VŠUr a zřizovatele MČ Praha ].]..

Omlouváme se za ztížené podmínky, ale v našem i Vašem zájmu je ochrana dětí
před riziky, která je v této situaci mohou ohrozit.

1. Dítě bude znovu zařazeno k docházce do obnoveného provozu pouze na

základě předem odevzdaného vzorového čestného prohlášení o bezinfekčnosti.
(možno vyžádat od paníředitelky, stáhnout na stránkách mateřské školy,

případně bude prázdné u učitelek na třídě, a to pouze v nezbytném případě).

2. Rodiče vyplněné čestné proh!ášeníodevzdají při příchodu do MŠ, bez tohoto
prohlášení nebude dítěti vstup do třídy umožněn.

3. Přivstupu do areálu i budovy školy, je nezbytné, aby rodiče měli přes obličej

ochranou roušku. U dveřído jednotlivých tříd budou nainstalovány

rozprašovače s dezinfekčním prostředkem, které je nezbytné pokaždé při

vstupu použít. Dále budou na zemi znázornény značky k dodržování rozestupů.

V šatně může být pouze jeden rodič s jedním dítětem (v botárně taktéž). Rodič

zazvoní, paní učitelka převezme dítě, změří mu před rodičem teplotu. Po

předánídítěte paníučitelce, rodič neprodleně opustí budovy a areál školy.

Následně paní učitelka dítě odvede do umývárny, kde si dítě jižbez přítomnosti

rodičů důkIadně umyje ruce a opláchne obličej. Dítě s teplotou 37,2 a vyšší

nebo s viditelnými příznaky nemoci nebude do MŠ přijato a neprodleně bude o

této skutečnosti informována hygienická stanice.

Prosíme o důslednou kontrolu zdravíVašich dětí. V případě, že se během dne u

dítěte vyskytnou příznaky, které by mohly odpovídat známým příznakům

COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu čijiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), bude zajištěna izolace, okamžitě informován zákonný

zástupce a hyglenická stanice, která určídalší postup.


