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Organizační pokyny pro zákonné zástupce od 1. 9. 2020.
Příchod do mateřské školy a odchod.
Zákonný zástupce je povinen dbát pokynů provozních zaměstnanců školy, kteří budou u
vstupu do mateřské školy minimalizovat shromažďování osob.
Při příchodu do MŠ i vyzvedávání dítěte má zákonný zástupce povinnost nosit po celou dobu
pobytu v budově mateřské školy roušku, návleky na obuv a u vchodu si desinfikovat ruce.
Prosíme, aby s dítětem vstupoval do budovy MŠ pouze jeden rodič nebo zákonný
zástupce.
Během předškolního vzdělávání dítě nosit roušku nemusí. Doporučujeme přijít do MŠ s
dostatečnou časovou rezervou (měření teploty, desinfekce rukou), tak, aby v 8.00 hodin
mohla být škola uzavřena. Po předání či vyzvednutí dítěte zákonný zástupce neprodleně
opustí areál MŠ. Zákonný zástupce je povinen dbát pokynů pedagoga, že dítě s viditelnými
příznaky infektu dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný
příznak infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit. Pokud se u dítěte projeví
takové příznaky během pobytu v mateřské škole, informuje o tom zákonného zástupce a ten si
neprodleně dítě vyzvedne. V tom případě budou všechny děti, které se nacházejí ve třídě s
dítětem jevící příznaky onemocnění, vybaveny rouškou, kterou musí mít děti připravené v
sáčku v šatně a dítě bude umístěno do izolace, než si ho vyzvedne zákonný zástupce.
Mateřská škola má povinnost informovat o podezření spádovou hygienickou stanici.
Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze
v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí – přinese potvrzení od lékaře.
Průběh a organizace předškolního vzdělávání.
Dítě si po příchodu do třídy mateřské školy musí umýt ruce (20 až 30 sekund), vodou a
tekutým mýdlem. Vzdělávání bude probíhat podle TVP jednotlivých tříd a k těmto aktivitám
bude využívána školní zahrada po celý den.
Stravování
Stravování bude probíhat běžnou formou, se zvýšenými hygienickými opatřeními. Bude
zrušena sebeobsluha dětí proto, aby do kontaktu s jídlem přišlo minimum osob. Veškerou
přípravu i distribuci jídla bude provádět pouze a výhradně personál školní kuchyně, provozní
zaměstnanci a pedagogové.
V Kralupech nad Vltavou dne 31. 8. 2020
Ředitelka školy: Bc. Jitka Jírová

