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Vážení rodiče,
uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID19, mají negativní dopad na fungování celé společnosti a v našem případě i na sociální dopad a vazby
našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, které oznámila vláda ČR, Město
Uherský Brod coby zřizovatel zvažuje od pondělí 11. května 2020 postupné otevírání mateřských škol
v Uherském Brodě.
Naše mateřská škola by se měla otevřít v pondělí 18. května 2020.
MŠ bude samozřejmě otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření, která budou
obnášet následující striktní pravidla:
1) Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší domácnosti žijí společně
s Vámi senioři či rodinní příslušníci s diagnostikovaným vážným onemocněním nebo se
s těmito lidmi setkáváte.
2) Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete.
3) Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy (maximální počet dětí v jedné třídě
je 15) žádáme rodiče dětí - maminky na MD a nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude
mateřskou školu navštěvovat, tak aby mohly za podmínky sníženého počtu dětí ve třídách
navštěvovat MŠ děti rodičů, kteří potřebují nutně nastoupit do zaměstnání.
4) Vždy v pondělí budeme vyžadovat od vás Prohlášení zákonného zástupce o zdravotním
stavu dítěte v době pandemie COVID-19, které je součástí tohoto dokumentu.
5) Při vstupu do MŠ bude dítěti změřena teplota a provedena dezinfekce rukou, dítě musí mít
obličejovou roušku – je nutné, aby mělo minimálně 3 ks roušek na jeden den. Roušku či jiné
krytí obličeje a nosu musí mít děti po celou dobu pobytu v mateřské škole.
6) Do šatny bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný zástupce, který musí dodržet stanovená
hygienická pravidla:
- dezinfekce rukou u vchodu do MŠ
- roušku či jiné krytí obličejové části
- rukavice
- dostatečný odstup – nejméně 2m
7) Zákonný zástupce je povinen zdržovat se na vyhrazeném místě v MŠ po nezbytně nutnou
dobu.
8) Děti budou do MŠ přivádět i vyzvedávat pouze zákonní zástupci.
9) Počet dětí v jednotlivých třídách – max. 15 dětí. Pokud bude tento stav překročen, děti budou
rozdělovány mezitřídně.
10) Tato pravidla mohou být operativně měněna, doplňována či zpřísněna dle nařízení MŠMT a
MZdČR .
Vnímáme, že můžete mít obavu za stávající situace své dítě do MŠ přivádět. Proto potřebujeme
nejpozději do 7. května 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku do MŠ z Vaší strany, abychom
mohli rozhodnout o termínu znovuotevření naší školy.
Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí velmi zodpovědně a své stanovisko zašlete do výše
uvedeného data na e-mail školy mshajkaub@uhedu.cz , nebo pomocí sms na tel. číslo 739 318 641
nebo 775 144 415.
Přejeme Vám hodně zdraví a nějak to spolu zvládneme!
Děkujeme.

V Uherském Brodě, dne 27. 04. 2020.
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PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE
V DOBĚ PANDEMIE COVID – 19
ze dne: ……………………………………………………..
Osobní údaje dítěte:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:

Rodné číslo:

Třída:

Kontaktní údaje na zákonného zástupce, který bude pravidelně dítě vydávat a přijímat:
Jméno a příjmení matky:

Jméno a příjmení otce:

Telefonní kontakt:

Telefonní kontakt:

Prohlašuji, že jsem byl (byla) seznámen (a) s pravidly docházky do Mateřské školy, Uherský Brod,
Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště v době pandemie COVID – 19.
Prohlašuji, že v posledních třech dnech dítě nepřišlo do styku a nakaženou osobou a v rodině není
vyhlášena karanténa.
Beru na vědomí, že:
-

v případě zvýšené teploty, rýmy nebo kašle nebude dítě vpuštěno do budovy mateřské školy
nesmím přivést dítě v případě, že je v rodině vyhlášena karanténa
nesmím přivést dítě v případě, že dítě přišlo do styku s nakaženou osobou
MŠ dětem nezajišťuje medikaci jakýchkoliv léků

V ………………………………………………………, dne ………………………………………………..

Podpis zákonného zástupce:

……………………………………………………..

………………………………………………………

