STANOVENÍ PODMÍNEK PROVOZU MŠ OD 12.4.2021
Vychází z : Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)
S účinností: od 12.4.2021
Provozní doba: 6 30 – 17 30 hod.
I.
•
•
II.
•
•
•
•
III.

•

PŘED BUDOVOU MŠ
Minimalizovat shromažďování osob
Dodržovat odstupy 2 metry
VSTUP DO MŠ – pouze hlavní vchod – od 6 30 do 8 30 hod.
DOPROVOD DÍTĚTE – u vchodu dezinfekce rukou, vstup pouze jedna osoba s respirátorem
min. třídy FFP2
TESTOVÁNÍ DÍTĚTE – 2 x týdně antigenním testem (škola dodá), dítě testuje rodič, podrobné
informace v příloze: „Testování ve školce od 12.4.2021“
DÍTĚ – v prostorách MŠ a zahrady roušku mít nemusí, dezinfekci u vchodu nepoužívá (umyje si
ruce ihned po příchodu před vstupem do třídy, nebo na zahradě)
Děti a osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do MŠ
POHYB PO BUDOVĚ
Omezit pobyt na nezbytně nutnou dobu, doporučujeme doprovod dítěte pouze jednou osobou
SKUPINY DĚTÍ

IV.

•
•
•

Děti budou rozděleny do skupin po 15
Přeřazování dětí z jedné skupiny do druhé nelze
Informace o názvu skupiny dítěte bude podána ráno u vstupu 12.4.2021 personálem
školy
NÁZVY SKUPIN

V.

•
•
•
•
VI.
•
•

Červená – mobil na omlouvání: 774 990 184
Žlutá – mobil na omlouvání: 774 401 189
Oranžová – mobil na omlouvání: 775 798 915
Modrá – mobil na omlouvání: 777 169 305
PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE RÁNO DO 8 30 HOD.
Doprovázející osoba předává testované dítě s negativním výsledkem učitelce v šatně u dveří
do třídy
Dítě si před vstupem do třídy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou,

rodič do třídy nevstupuje, kontroluje učitelka

VII.

•

VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE PO OBĚDĚ – ve 12 30 hod
Dítě si rodič vyzvedne u hlavního vchodu přesně ve 12 30 hod. Učitelka v tuto dobu dítě předá
osobně, rodič již nevstupuje do budovy

VIII. VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE PO SPANÍ
•

IX.

•
•
•
•

Dítě si vyzvedne rodič osobně v době od 15 -17 30 hod. za příznivého počasí na zahradě,
v případě nepříznivého počasí v šatně skupiny do které je dítě zařazeno

DÍTĚ SI DO MŠ PŘINESE
1 x denně čistou roušku (jednorázovou, nebo textilní) v sáčku
Batůžek – bude pro vyzvedávání na zahradě, děti se už nebudou vracet do šaten
Vhodné oblečení na pobyt venku s možností výměny (náhradní oblečení)
PLASTOVÁ VIDITELNĚ PODEPSANÁ LÁHEV NA PITÍ– děti si přinesou podepsané pití na
závit, aby bylo možné jim toto v průběhu dne doplnit (jedná se o pitný režim na zahradě)

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ VÝSKYTU ONEMOCNĚNÍ

X.
•

•

V případě, že se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti či čichu), je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
(telefonicky – na kmenovou třídu, nebo e-mailem: info@msjilovska.cz, nebo na číslo:
734 101 745)
V případě pozitivního testu AG bude postup dle přílohy: „Testování ve školce od 12.4.2021“

DOTAZY RODIČŮ

XI.
•
•
•
•

Telefonicky na mobilní čísla skupin
SMS na mobilní čísla skupin
Email: info@msjilovska.cz
Mobil na ředitelku: 734 101 745

Praze dne 9.4.2021

Vypracovala Bc. Ivana Vocetková, ředitelka MŠ

