Informace ke znovuotevření Mateřské školy Plasy

Po dohodě se zřizovatelem bude Mateřská
škola Plasy otevřena dne 11. 5. 2020.
Provoz mateřské školy se bude řídit standardními pravidly podle právních předpisů,
zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne umístt svoje dítě zpět do MŠ, musí respektovat
tato opatření:
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na dět a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména:
• Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
• Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
(tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnost).
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
•
•

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo
mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnost)

V prostorách mateřské školy
•
•
•
•
•
•
•

Doporučuje se organizovat aktvity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část
dne strávit venku v areálu MŠ.
Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce
a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednut dítěte).
Dět a pedagoogoití pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit
nemusí.
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.
Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen
oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.
Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači
a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci
s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.

•
•
•
•
•
•

Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu
po dobu 5 minut).
Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách
a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další
pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí
být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a
počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě
•
•

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund)
umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu
5 minut).

Zákonný zástupce má povinnost podepsat testné prohlášení o neexistenci příznaků
virového infektního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tento dokument
nepodepíše, nebude vstup dítět do mateřské školy umožněn.

Aby byla docházka do mateřské školy zahájena, je povinností zákonného zástupce
uhradit stravné svého dítěte, pokud tak již neučinil a své dítě ke stravování přihlásit ve
školní jídelně ZŠ Plasy na telefonu 373 322 434

V Plasích 4. 5. 2020

Bc. Laláková Monika – ředitelka MŠ Plasy

