Pravidla provozu Mateřské školy Valeč vydaná na základě dokumentu MŠMT ze dne
30. 4. 2020 a platná pro zákonné zástupce dětí a osoby přivádějící děti do MŠ do konce
školního roku 2019/2020
1) Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
►Rodiče a osoby přivádějící děti do MŠ se nebudou před MŠ shlukovat.
►Před MŠ budou dodržovat odstupy 2 metry (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnosti.
►Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
2) V prostorách mateřské školy
►Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
3) Po předání dítěte učitelce ve třídě
►Neprodleně po přezutí, převlečení a vstupu do třídy si musí každé dítě důkladně (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a mýdlem. Po umytí obdrží na ruce od učitelky dezinfekci.
4) Do MŠ nesmí dítě:
►Při podezření na možné příznaky COVID-19.
►Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
►Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí
dítěte.
5) Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
►Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve
společné domácnosti.
►Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
6) Při prvním vstupu do mateřské školy předá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení
o neexistenci příznaků infekčního onemocnění.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské
škole umožněn.
1

Čestná prohlášení budou uložena na webových stránkách a ve vstupu do školky, kde si je rodiče
vyplní, podepíšou a odevzdají učitelce při vstupu dítěte do třídy.

Mgr. Lenka Kohoutová
ředitelka školy
Ve Valči 5.5.2020
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