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POKYNY K ORGANIZACI PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY KLÍČEK
PLATNÉ OD 01. 06. 2020
Tyto pokyny vydává ředitelka Mateřské školy, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres
Uherské Hradiště Andrea Gahurová – jako statutární zástupce školy a jsou závazné pro
všechny zákonné zástupce dětí i zaměstnance školy:
1. Vyzýváme rodiče, aby dobře zvážili, zda své dítě potřebují do MŠ umístnit. Přihlédli ke
všem rizikům a zodpovědně se rozhodli vzhledem k bezpečí dětí. Rozhodnutí i
odpovědnost je v tomto okamžiku na Vás.
2. Preferujeme přivádění i vyzvedávání dětí zákonnými zástupci, tak abychom zamezili
pohybu různých osob v MŠ a chránili naše seniory (babičky a dědečky) starší 65. let.
3. Provozní doba MŠ Klíček nadále zůstává v režimu od 6:30 do 15:30 hod., tak aby se
zamezilo spojování dětí ve třídách a dostatečná dezinfekce celé MŠ po skončení provozu.
4. Před budovou MŠ dodržujte 2m rozestupy. Povinnost zakrytí nosu a úst se bude řídit dle
aktuálního nařízení vlády.
5. Biometrické zabezpečení MŠ zůstává i nadále vypnuto. Každý bude zvonit na zvonek své
třídy, kdy telefon zvedne třídní učitelka.
6. Do budovy školy a prostoru šaten budou rodiče pouštěni postupně vždy po jednom. Proto
počítejte s časovou rezervou pro předání dítěte. Dítě bude doprovázet vždy jen jeden
dospělý. V budově školy zůstává povinnost zakrytí nosu a úst.
7. Při vstupu do budovy jsou všichni povinni použít dezinfekci na ruce, která je umístěna
hned u hlavních dveří.
8. V šatně se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu!
9. Při předání bude dítěti změřena teplota bezkontaktním teploměrem. Teplota bude
měřena několikrát v průběhu dne.
10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohlo odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chutě a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) NESMÍ BÝT DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIJAT!!!
11. Každé pondělí při příchodu do MŠ je nutné odevzdat vyplněné a podepsané Čestné
prohlášení, které naleznete na našich webových stránkách.
12. Pokud se příznaky u dítěte projeví během dne, musí být dítě umístěno do samostatné
místnosti – izolace a rodiče jsou povinni si je neprodleně vyzvednout! Ostatní děti i
zaměstnanci školy jsou v tomto případě povinni nasadit si roušku!
13. Děti musí mít denně u sebe minimálně 1 ks ochranné roušky (nejlépe v uzavíratelném
sáčku).
14. Pro pobyt venku se využívá pouze zahrada MŠ. Doufáme, že nám počasí bude přát a
budeme zde s dětmi co nejvíce! V případě předávání či vyzvedávání dítěte na zahradě
školy, zákonní zástupci již do budovy MŠ nevstupují.
15. JE ZAKÁZÁNO PŘINÁŠET SI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOBNÍ HRAČKY!!!
16. Pro zabezpečení dostatečných rozestupů mezi lehátky při odpočinku dětí, žádáme
rodiče, kteří mohou vyzvedávat děti po obědě, aby tak v zájmu všech činili.
Tyto pokyny se mohou měnit vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace.
S omezeními musíme počítat až do konce školního roku, tj. 31. 08. 2020. Po tuto dobu je pro
nás závazný metodický pokyn z MŠMT, který zahrnuje všechny bezpečnostní nařízení.
My holky z PRIMÁTORSKÉ ŠKOLKY, budeme dělat vše proto,
abychom Vaše děti ochránily, aby byly v bezpečí…
Potřebujeme ale Vaši pomoc… Za Vaše děti i za nás DĚKUJEME!!!

