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Podmínky obnovení provozu MŠ Hrabenov

Vážení rodiče,
k 25. 5. 2020 bude v případě dostatečného zájmu ze strany rodičů obnoven provoz MŠ
Hrabenov. Základní provozní podmínky mateřské školy vycházejí z dokumentu MŠMT Provoz
mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020.
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními.
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními.

V prostorách mateřské školy
Před vstupem do šatny MŠ použije doprovod dítěte desinfekci, která je umístěna
bezprostředně za vstupními dveřmi.
Před vstupem do třídy bude každé ráno dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Aktivity budeme organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku.
Tomu bude nutné přizpůsobit oblečení dětí.
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Rodiče, kteří si přejí, aby jejich děti roušku nosily, o tomto informují pedagogy MŠ.
Pro pobyt venku se využívá areál MŠ, včetně zahrady, přilehlý les a louka za podmínek
vyloučení kontaktu s cizími lidmi.
Ve třídě
Třída mateřské školy je vybavena čističkou vzduchu.
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 začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu dne, rodič je
povinen si jej vyzvednout z MŠ bez zbytečného odkladu.
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Před prvním vstupem dítěte do mateřské školy je nutné vyplnit čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto čestného prohlášení
nemůže být dítě přijato ke vzdělávání.

Mgr. Hana Hofschneiderová
ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁVRATKA,
nutno odevzdat do středy 20. 5. 2020 do schránky školy nebo na e-mail
mshrabenov@seznam.cz
Moje dcera / Můj syn _________________________________, nar. __________________,
NASTOUPÍ / NENASTOUPÍ od 25. 5. 2020 do mateřské školy.

V Hrabenově dne ________________________

__________________________
Podpis rodičů

