Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole
od 1. 9. 2021 do ODVOLÁNÍ
PROVOZ MŠ Meziškolská 6:30 – 17:00

Mateřská škola se otevře ve středu 1.9.2021 a provoz bude upravován dle doporučení
zřizovatele podle vyvíjející se situace Covid-19 v Praze. Proto sledujte nástěnky a aplikaci Lyfle.
Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány v jednotlivých třídách.
Od 6:30 do 7:30 se děti schází v 1. třídě u Delfínků. Odpoledne jsou děti zpravidla od 16:30
ve 2. třídě u Žabiček (sledujte vchodové dveře, kde vždy bude cedule s odpoledním
rozmístěním dětí).
Rodičům bude umožněn vstup do budovy pouze s rouškou či respirátorem. Při vstupu do
budovy je doprovod povinen použít dezinfekci.
Rodičům je do třídy vstup zakázán. Výjimka se týká rodičů nově přijatých dětí, které mají
14 denní zvykací dobu. Po tuto dobu může být ve třídě s dítětem pouze jeden z rodičů, a to po
nezbytně nutnou dobu. Není možné, aby se s dítětem ve třídě rodiče střídali.
Prosíme rodiče o dodržování časů příchodu a odchodu z MŠ dle Školního řádu.
Děti se od převzetí do předání zpět zákonným zástupcům mohou pohybovat v MŠ bez
roušky.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Zákonný zástupce předává dítě učitelce v šatně u třídy, dodržuje 2 m odstup.
Zákonný zástupce vyčká, než učitelka změří dítěti teplotu (bezkontaktním
teploměrem). Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít. Po
vstupu do třídy dítě odchází do umývárny, kde provede důkladnou hygienu rukou.

Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky Covid-19, či
příznaky jiných respiračních onemocnění.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
•

•

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 v oddělené místnosti
dle možností školy, dozor zajistí pedagogický personál. Nebudeme brát zřetel na
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.
Rodiče vždy zvoní na třídu, kam dochází jejich dítě, nebo kde se podle cedule dítě
nachází. Jinou učitelkou nebude do budovy vpuštěn. Hlaste se do telefonu nahlas
a
zřetelně a dodržujte, prosím, časy vyzvedávání.

Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené
desinfekci prostor.

Do MŠ nebude dítě nosit žádné hračky ani na spaní!

Zaměstnanci, rodiče a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými
opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně
platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze
koronavirem SARS-CoV-2.

