Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole Střížovice od 25. 5. 2020










PŘÍCHOD K MŠ A POHYB PŘED BUDOVOU MŠ




Minimalizujte velké shromažďování osob před budovou MŠ.
Před budovou MŠ dodržujte rozestupy 2 m.
Před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst i nosu.
Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy
Zákonný zástupce předává dítě učitelce před vstupem do budovy MŠ
2 roušky v sáčku předá zákonný zástupce učitelce. Děti je budou mít v šatně
v samostatném sáčku a to z důvodu podezření na infekční onemocnění nebo při
nezbytném opuštění areálu MŠ.
Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním
teploměrem) a převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a
zákonný zástupce může odejít.
Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního
onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.
Zákonní zástupci předají 25. 5. vyplněné Čestné prohlášení, bez něho nebudou děti do
MŠ vpuštěny. Prohlášení je na webových stránkách školy ke stažení.
Dítě bude mít svoji pet lahev (označení se jménem).
Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.



V PROSTORÁCH MŠ






 Po vstupu do budovy MŠ si dítě vydezinfikuje ruce. Dezinfekce je umístěna u dveří.
 Po přezutí a převlečení dítěte (před vstupem dítěte do třídy), si dítě důkladně umyje
ruce vodou a tekutým mýdlem (20-30s.). Pedagog dohlédne na mytí rukou dítěte, dítě
převede do třídy.
 Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky
infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude
umístěno do vyzvednutí rodičem nebo jinou pověřenou osobou ve sborovně školy,
dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické
rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat potvrzení od lékaře, že je
dítě zdravé a může do kolektivu.
 V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.
 Při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven
rouškou a jednorázovými rukavicemi
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a
neberou si ani příbory.
 Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická
pravidla

 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 Úklid a dezinfekce toalet probíhá 2x denně.
 Veškeré aktivity s dětmi budou probíhat v prostoru MŠ a zahrady MŠ. K opuštění
prostoru by došlo v situacích, které by to nezbytně vyžadovaly, např. provozní
havárie.
 Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim
doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při
přímém kontaktu s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze). Povinně si pedagog
nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 19.
 Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní
hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci
školy nacházejí, bude prováděno 2x denně.
 Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být
prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové
myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.
 Vyzvedávání dětí – stejná pravidla jako při předávání dítěte. Zákonný zástupce po
zazvonění vyčká na předání dítěte pedagogickým pracovníkem. V případě předávání
dítěte na zahradě, zákonný zástupce vyčká za brankou předání pedagogickým
pracovníkem.
 Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené
desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo
respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané
Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví. Potvrzuji, že
jsem všem pokynům rozuměl (a), a budu se jimi řídit. Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým
zákonným zástupcem dítěte.

Ve Střížovicích dne………………………….

Zákonný zástupce (jméno, příjmení)………………………………………………………….PODPIS:……………………….

