Mateřská škola Šťáhlavy, Smetanova 539, 332 03 Šťáhlavy

ORGANIZACE PROVOZU OD 1.9.2020
DODATEK K ŠKOLNÍMU ŘÁDU
•

Děti přicházejí do tříd hlavním vchodem v doprovodu 1 dospělého (pokud to není nezbytně nutné,
nevoďte starší sourozence s sebou)

•

Doprovázející osoba musí mít ve vnitřních prostorách školy roušku

•

Pobyt v prostorách školy omezte na nezbytně nutnou dobu, adaptační program vzhledem k stávající
situaci není možný

•

Ráno bude otevřena pouze hlavní branka

•

Dezinfekce pro rodiče bude umístěna před hlavním vchodem do budovy MŠ

•

Před vstupem do třídy bude umístěna dezinfekce, kde si děti při příchodu vydezinfikují ruce a bude
jim změřena teplota (max. 37)

•

Dítě nesmí mít projevy jakéhokoli virového infekčního onemocnění jako je horečka, rýma, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chutí a čichu apod.

•

Pokud má tyto projevy v rámci chronického onem. (např. alergie), nutno doložit aktuální lékařskou
zprávou!

•

Je zákaz nošení veškerých hraček do MŠ!

•

V případě projevů virového onemocnění během pobytu v MŠ bude telefonicky kontaktován zákonný
zástupce, aby si dítě ihned z MŠ vyzvedl

•

Zákonný zástupce je povinen nahlásit případný kontakt nebo výskyt COVIDU 19 u sebe nebo ve
svém okolí. Dále bude kontakt nahlášen příslušné KHS a ta rozhodne o dalším postupu. Buďte
zodpovědní k sobě i ke svému okolí, jinak by byl ohrožen provoz celého předškolního zařízení a
zdraví nás všech!

•

Děti musí mít alespoň 1 roušky s sebou, označené značkou!!!! (v sáčku u rezervního oblečení)

•

Po vstupu do třídy si budou děti mýt ruce dle metodiky MŠMT (20 – 30s)

•

Čištění zubů po obědě se nebude provádět (nenoste pastu a zubní kartáček)

•

Prosíme, poučte děti o správné technice mytí rukou, základních hygienických návycích a nošení
roušky

•

Ložní povlečení musí být vyžehleno včetně pyžama!

•

Oslavy narozenin a svátků nebudou probíhat tak, jak jste byli zvyklí (dort, pečivo – nelze) pouze
zabalené bonbóny

•

Počet akcí organizovaných MŠ bude přizpůsoben aktuální situaci

•

Nadále platí zvýšená hygienická opatření:

•

Třídy budeme pravidelně větrat

•

Vzhledem k situaci zatím děti používají pouze jednorázové papírové ručníky

•

S hygienou dětem budeme pomáhat pouze v ochranných pomůckách, je třeba aby děti zvládaly
základní hygienické návyky samy!

•

Pitný režim bude přizpůsoben metodice, kdy děti nesmí manipulovat s jídlem ani pitím

•

Svačiny a oběd si nebudou děti samy brát, ale bude jim vydán přímo ke stolu

•

Děti nesmí samy manipulovat s jídlem, pitím, příbory!

•

Dětem, které půjdou po obědě, nebude vydávána odpolední svačina s sebou domů

•

Denně budou veškeré podlahy dezinfikovány savem

•

Stolky budou stírány po každém jídle a herních činnostech bezoplachovou dezinfekcí

•

Počet hraček bude omezen na nezbytně nutné množství

•

Hračky, které budou denně používány, budou ošetřeny 2x denně dezinfekčním postřikem

•

Sociální zařízení budou nejméně 2x denně dezinfikována

•

Kliky, vypínače a pákové baterie budou dezinfikovány několikrát denně

•

Příprava jídla bude probíhat za přísných hygienických podmínek

