OPATŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY
platné od pondělí 4. 1. 2021
Vzhledem k riziku šíření onemocnění covid19 a vyhlášení restriktivního
epidemiologického stupně 5 PES pro stát i školství
Pravidla provozu Mateřské školy Novosedly nad Nežárkou
v současné epidemiologické situaci ČR a v souladu s projednáním a souhlasem
zřizovatele, včetně vyhlášek a doporučení MZ ČR, MŠMT ČR a Vlády ČR
platná od pondělí 4. 1. 2021 s rozsahem provozu MŠ od 7 do 15 hodin

1) Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou, která předává dítě učitelce
u vstupu do budovy školy, a která má roušku.
2) Dítě při příchodu do MŠ netrpí příznaky infekčního onemocnění (jako je
např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
3) Pokud budou výše uvedené příznaky patrné při příchodu, nebude dítě přijato
k docházce do mateřské školy.
4) Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický
lékař pro děti a dorost a pak teprve je dítěti umožněn nástup do MŠ. (prokázání,
že nejde o infekční onemocnění)
5) Při příchodu dítěte do třídy v mateřské škole, pí učitelka dohlédne
na důkladné umytí rukou (20 až 30 sekund) teplou vodou a mýdlem a utření
do svého ručníku, který visí pod stejným označením jako uložené věci v šatně.
6) Pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění u dítěte během dne,
zákonný zástupce je telefonicky na tuto skutečnost upozorněn a musí si dítě
vyzvednout v co nejkratším čase.
7) Je potřeba ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před
školou při přivádění a odvádění dětí do MŠ a z MŠ, neshlukovat se před
budovou MŠ a plně respektovat požadavky zaměstnanců mateřské školy.
8) V současné době prosíme rodiče, aby dětem do MŠ nedávaly osobní hračky,
dětí ve třídě využívají pouze hračky, které lze dezinfikovat.
9) Dítě si rodič vyzvedává opět u vstupu do budovy školy (rodič použije opět
roušku) – zazvoní na učitelku a vyčká, až mu učitelka dítě přivede.

Dodržováním výše uvedených pravidel chráníme nejen své děti, ale také sebe a
v neposlední řadě i nás zaměstnance mateřské školy.
Děkujeme za pochopení.
Přehled nastavení provozu MŠ
Režim provozu
MŠ Příchod
MŠ Režim dne
MŠ Provoz

7:00 – 8:00
standardní
maximálně do 15:00

 Stanovený režim nevylučuje vyzvednutí, odchod dítěte po obědě
Stravování v provozu
MŠ
Svačina
Oběd
Svačinka

ANO
ANO
ANO

 Před stravováním si děti umyjí ruce, osuší papírovými ručníky, použijí
desinfekci.
 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 Strávníci si sami neberou pití a příbory.
 Dodržují se zvýšená hygienická pravidla.
 Pitný režim je zajištěn jako obvykle.
Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory skupiny obyvatel
dle MZ ČR, pokud dítě či člen rodiny patří do rizikové skupiny, a přesto se
rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách a to s tímto vědomím.

V Novosedlech nad Nežárkou 1. 1. 2021
Mgr. Prokešová Eva, ředitel školy, Kotková Marie, řídící MŠ

