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POKYNY K NÁSTUPU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PO JEJÍM ZNOVUOTEVŘENÍ
DNE 11. 05. 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:
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Kapacita tříd bude naplňována tak, aby bylo možné zajistit nařízení MZČR o odstupech při
jídle i odpočinku dětí a zajistit všechny bezpečnostní a hygienické požadavky spojené s
epidemiologickými opatřeními.
Apelujeme na rodiče, kteří nezbytně nepotřebují umístnit své děti do MŠ, aby je již do
konce školního roku do MŠ nedávali!
Provozní doba MŠ Klíček je prozatím stanovena od 6:30 do 15:30 hod., tak aby se
zamezilo spojování dětí ve třídách a dostatečná dezinfekce celé MŠ po skončení provozu.
Při cestě do MŠ i z MŠ platí obecná pravidla chování pro zákonné zástupce i děti – zakrytí
nosu a úst ochrannými prostředky a dodržením odstupů rodičů 2 metry.
Minimalizovat velké shromažďování před školou, dodržovat odstup 2. metrů.
Zákonní zástupci přivádějící dítě do MŠ nebudou mít možný přístup do budovy školy přes
biometrické zabezpečení. Budou zvonit na zvonek a zaměstnanci školy si přijdou převzít
dítě před budovu školy.
Pokud zákonný zástupce dítěte nepředá v mateřské škole podepsané “Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění”, které obsahuje rovněž informace o
rizikových skupinách, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
Dítěti i zaměstnacům školy bude před vstupem do budovy školy měřena teplota
bezkontaktním teploměrem. Teplota bude měřena několikrát v průběhu dne.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chute a čichu, jiný příznak
akutní infekce dýchacích cest, covidové prsty) NESMÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VSTOUPIT!!!
Pokud se příznaky u dítěte projeví v průběhu dne, musí být umístěno do samostatné
místnosti a zákonní zástupci budou vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ. Pokud
se příznaky objeví u zaměstnance školy v průběhu práce, mateřskou školu opustí v
nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
O podezření se informuje KHS Zlín. Ostatní děti se umístní do jiné místnosti, popřípadě do
prostor školní zahrady s povinností nosit roušku (děti i zaměstnaci školy) do doby, dokud
není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte či zaměstnance.
Pro pobyt venku se využívá pouze zahrada MŠ.
Na mimořádném školení BOZP byli všichni zaměstanci školy poučeni o hygienických
zasadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
JE ZAKÁZÁNO PŘINÁŠET SI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OSOBNÍ HRAČKY!!!!

Tyto pokyny se mohou měnit vzhledem k vývoji epidemiologické situace.

……………………………………………………….
podpis zákonného zástupce dítěte
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ředitelka školy

