Mateřská škola a základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Mimořádná pravidla pro pobyt v MŠ
pro období od 25. května 2020 do konce školního roku

1) Předávání dětí
•
•
•
•
•
•
•
•

Předávání dětí ráno i odpoledne probíhá výhradně u hlavního vchodu MŠ.
Příchod dětí do MŠ probíhá výhradně v době od 7.00 do 8.30, poté budou dezinfikovány
šatny a další přilehlé prostory.
Rodiče do budovy nevstupují, děti předávají přede dveřmi.
Při čekání na předání dítěte dodržujte od ostatních rodičů i dětí rozestupy alespoň 2 metry.
Při předávání dětí mějte vždy rouškou zakrytá ústa i nos.
Při přijímání dítěte do MŠ mu bude vždy ráno změřena teplota. Při naměření zvýšené
teploty nebude dítě k pobytu v MŠ přijato.
Omezte dobu předávání dítěte na minimum. Konzultace a další komunikace s pracovníky MŠ
bude do odvolání probíhat telefonicky či emailem.
Dbejte, prosíme, pokynů pracovníků MŠ. Jedná se o bezpečnost dětí, rodičů i personálu.

2) Pobyt v MŠ
•

•
•
•

•

Každé dítě má v MŠ k dispozici vlastní roušku zabalenou v igelitovém pytlíku. Dejte ji dítěti
s sebou první den nástupu do MŠ. Rouška bude ponechána v šatně k využití u Vašeho dítěte
v případě podezření na nákazu u jakékoliv osoby v areálu MŠ.
Děti si do školky nepřináší žádné vlastní hračky ani jiné předměty.
Děti ani pedagogové při pobytu v prostorách MŠ nemusí nosit roušky.
Program MŠ bude upraven tak, aby děti trávily co nejvíce času na školní zahradě. Místnosti
budou pravidelně větrané a dezinfikované včetně vybavení. Akce mimo areál MŠ budou
odloženy.
Strava bude dětem podávána za zvýšených hygienických opatření. Personál bude při
vydávání a obsluze dětí vybaven ochrannými pomůckami.

3) Další bezpečnostní opatření
•
•
•

•

V den prvního nástupu dítěte do MŠ zákonný zástupce dítěte odevzdává vyplněné a
podepsané čestné prohlášení.
Pedagog má právo nepřevzít dítě vykazující známky onemocnění COVID – 19 (rýma, kašel,
zvýšená teplota, ztráta chuti či čichu).
V případě, že se v průběhu pobytu v MŠ u dítěte projeví jakákoliv známka onemocnění, bude
mu nasazena rouška a bude izolováno od ostatních dětí. Jeho zákonný zástupce bude ihned
informován a musí si dítě okamžitě vyzvednout. O podezření na nákazu bude informována
hygienická stanice.
V případě, že dítě trpí alergickou rýmou či kašlem, bude k pobytu v MŠ přijato pouze
s potvrzením od lékaře, že je zdravé a může do kolektivu.

