
Pokyny k provozu MŠ 9. května Mníšek pod Brdy od !.9.202a

. Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti. zdravotně způsobilé bez známek
respiračniho onemocnění - žádáme rodiče o důslednost kontroly zdravotního stavu
dětí z důvodu ohledu na ostatní děti a zaměstnance. Pokud se známky nemoci projeví
u dítěte v průběhu dne bude dítě izolováno od ostatnich dětí v místnosti k tonru
určené a škola bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce.

r v případě nemoci či podezření z nákazy bude škola požadovat při nástupu dítěte
potvrzení o bezinfekčnostio rovněž u alergiků a astmatikůie nutné potvrzení.

. MŠMT neuplatňuje v případě mateřských škol žádné další omezení

. Roušky -dle nařízení MšMT nemusí mít děti po celou dobu pobyu ve školce roušky
Je nutné, aby rodiče z preventivnícl. důvodů vybavili své dítě rouškou, která bude
uzavřena v igelitovém sáčku a uložena ve skřínce na značce dítěte.

o Při vstupu do budoly budou unrístěny dezinfekce * žáditme všechrry, kteří
budou do vnitřních prostor školk.v (šatn},) vstupovat. aby sobě i dětem
dezinfikovali ruce. Roušky budou při vstupu vyžadovány případně až dle
aktuálních pokynů Covid - semaforů. Prosíme rodiče, dodržujte odstupy v
šatnách.

. Při předávání dítěte - to vstupuje do třídy přes umývárnu, kde se myj€
antibakteriálním mýdlem , žádáme rodiče zůstávejte před třídou, nevstupujte do
tříd. a zachovávejte dostatečný odstup od pedagogů. Při podezření na virózu je dítěti
měřena teplota, případně i odesláno k lékaři.

. po rozloučení s dítětem se zbytečně nezdržujte v areálu mateřské školy

. o případném výskytu nemoci kontaktuje oHs lékař a oHs pak infonnuje a naŤídí
škole další opatření

. Další opatření:
o Ručníky budou jednorázové papírové i textilní
o Dezinfekce a dezinfekční mýdla na třídách
o Častější hygiena dětí
o Děti si s učitelkami při přivítání a loučení nebudou podávat ruce. pouze se

pozdraví
o Jídlo je dětem servírováno, nic si neberou sami
o Po každém použití papírového kapesníku si děti myjí ruce

Provoz třídy
Provoz tříd a výchovně - vzdě7ávací činnost bude probíhat ve standardním režimu školy.
pouze s přilrlédnutím ke zvýšeným hygienickým opatřenim. Důležité a aktuální informace
budeme umist'ovat na stránky školky do sekce ,,Důležité informace pro rodiče" a vyvěšovat
při vstupu do jednotlivých budov.

Důležité upozornění
Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízeních vlády. Ohledně změn
budou rodiče včas informováni.Dále může dojít ke změnám provozu na základě Covid
semaťoru. Jedná se i pro školku o zcela novou situaci a budeme se snažit podmínk"v provozll
upravovat, abychom všechny co nejvíce ochránili azátovei celou situaci usnadnili za
podmínek daných nařízením OHS i vlády ČR.

V Mníškrr pod Brdy 28.8.2020
Bc. Marie Šretrová


