Znovuotevření Mateřské školy Náklo
MŠ bude otevřena především pro pracující rodiče, z důvodu omezeného
počtu dětí na třídu.
Provozní doba od 6:30h do 16:30h
Vážení rodiče,
naše mateřská škola bude v provozu od 25.5.2020 a za těchto podmínek:
-

-

-

budou přijímány jen děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel,
rýma, teplota)
bude prováděn ranní filtr při vstupu do MŠ (měření teploty, prohlášení o zdravotním
stavu dítěte- zákonní zástupci budou podepisovat čestné prohlášení o zdravotním
stavu dítěte)
nebudou přijímány děti, které splňují některý z rizikových faktorů, které stanovilo
ministerstvo zdravotnictví, žádný rizikový faktor nesmí mít ani člen žijící ve společné
domácnosti dítěte
pokud vaše dítě trpí alergií, doložte, prosím, potvrzení od alergologa
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Poruchy imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.)
b) při protinádorové léčbě
c) po transplantaci solidních orgánů a nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40kg/m).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu
náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné
domácnosti.

Příchod k mateřské škole a pohyb před školou:















Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná
pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými
prostředky, dodržení odstupů 2 metry.
Doprovázet dítě bude jen jedna osoba, doprovázející osoba se bude v prostorách
mateřské školy pohybovat vždy v roušce, a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu,
prostory MŠ vždy ihned opustí.
Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke
shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 2 metry.
Doprovázející osoby budou vstupovat do šaten MŠ maximálně po dvou dětech
(rodinách), ostatní počkají buď venku, nebo v prostorách chodby s odstupy nejméně
2 metry.
K největšímu nashromáždění lidí docházelo v prostorách šaten vždy krátce před
8.hodinou ranní. Žádáme tedy zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak,
abychom společně takovému shromažďování předcházeli.
Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydesinfikují ruce. Po
přezutí a převléknutí v šatně si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a
mýdlem pod dohledem učitelky.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy
nosit nemusí.
Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném
jménem.
Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
V prostorách školy: aktivity dětí, pokud to počasí umožní, budou větší část strávené
na školní zahradě- doporučujeme vhodné oblečení dle počasí. Pro pobyt venku, dle
místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo bude určen oddělený
prostor pro jednotlivé skupiny.
 Toalety budou vybaveny desinfekčním mýdlem v dávkovači, jednorázovými
papírovými ručníky a desinfekcí na ruce (zvýšený dohled nad hygienou dětí).
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně 1x denně.
 V prostorách MŠ se bude často větrat (minimálně 1x za hodinu 5 min.).
 Denně proběhne čištění všech místností, ve kterých se děti i pedagogové
budou pohybovat, dezinfekce povrchů a předmětů několikrát za den.
Školní stravování: bude probíhat v běžné podobě

