
Mateřská škola Sobůlky bude se souhlasem zřizovatele 
opět otevřena od 25. 5. 2020

za daných hygienických opatření a podmínek:

 přihlášení dětí
 před  budovou  MŠ  budou  dodrženy  odstupy  dva  metry  v souladu

s mimořádným opatřením
 dítě bude přiváděno a odváděno osobou, která ho bude předávat a přebírat

od učitelky u vchodu do MŠ
 doprovázející osoby nebudou vstupovat do budovy MŠ
 doprovázející  osoby,  stejně  jako  děti,  budou  mít  při  příchodu  a  odchodu

z MŠ roušky
 každé dítě si přinese svůj vlastní sáček na roušky
 děti budou používat  roušky v prostorách školy dle uvážení rodičů
 pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí
 při  prvním  vstupu  do  mateřské  školy  předkládá  zákonný  zástupce  dítěte

vyplněné  a  podepsané  Čestné  prohlášení  o  neexistenci  příznaků  virového
infekčního  onemocnění

 tiskopis  lze  naleznout  na  webu  školy  nebo  si  jej  možno  vyzvednout  
v prodejně COOP Jednota nebo v prodejně Smíšeného zboží Pantlíkovi

 pokud zákonný zástupce Čestné prohlášení neodevzdá, nebude vstup dítěti  
do mateřské školy umožněn

 pokud bude dítě během pobytu v MŠ vykazovat některý z možných příznaků
nemoci  COVID-19,  bude  okamžitě  umístěno  do  samostatné  místnosti
a zákonný zástupce si jej musí neprodleně vyzvednout

 zakazuje se dětem si nosit do MŠ vlastní hračky
 v MŠ  bude  prováděna  důkladná  dezinfekce  všech  prostor  podle  nařízení

MŠMT
 zvýšená frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místa dotyku rukou
 časté větrání – minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut
 stravování  bude  probíhat  v běžné  podobě  –  jídlo  a  příbory  bude  dětem

vydávat  personál,  který  bude  se  zvýšenou  měrou  dodržovat  hygienická
pravidla

 děti si přinesou vlastní láhev na pití, a to s uzávěrem
 aktivity v mateřské škole budou organizovány tak, aby bylo možné větší než

obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ

 

V Sobůlkách 13. 5. 2020


