Poučení rodičů dětí
Vážení rodiče,
na základě dohody se zřizovatelem ZŠ a MŠ Tištín, v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice,
doporučením MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ a s všeobecnými
pravidly v době pandemie koronaviru bude provoz MŠ Tištín obnoven 18.5.2020 .
V případě zájmu o docházku dítěte do MŠ rodič vyplní a při předání dítěte 18.5.2020 ráno odevzdá toto
podepsané poučení rodičů a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Žádáme rodiče, aby si dítě přihlásili ke stravování u p. Čoupkové emailem nebo na tel. čísle 731 089 504, a
to nejpozději v pátek 15.5.2020 do 9.00 hodin.

POKYNY K ZAJIŠTĚNÍ EPIDEMIOLOGICKY BEZPEČNÉHO PROVOZU MŠ od 18.5. 2020
- K pobytu v mateřské škole budou přijímány děti jen zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel,
rýma, teplota). Teplota bude měřena dítěti při vstupu do třídy.
- Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a
projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.
- Zaměstnanci MŠ budou používat při kontaktu s rodiči roušku.
- Doprovod dítěte je povinen mít taktéž roušku před budovou školy i v budově (dítě pouze při cestě do MŠ) .
Nadále platí povinnost dodržovat odstupy 2 m.
- Rodič je povinen při vstupu do MŠ si u vchodových dveří řádně vydezinfikovat ruce, totéž provede u svého
dítěte.
- V prostorách šatny se budou rodiče pohybovat co nejkratší možnou dobu.
- Ve skříňce v šatně bude mít dítě v uzavíratelném obalu uloženy 1-2 ks roušky, pro případ nutného použití
(podezření na nákazu u jiného dítěte nebo zaměstnance, zjištěné v době provozu).
- Děti budou používat pouze papírové ručníky a papírové kapesníky.
- Pedagogové budou dbát zvýšené pozornosti a dohledu při mytí rukou dětí, použití WC a následné
desinfekci.
- Dohled bude zvýšený i při pitném režimu dětí, aby nedošlo k záměně hrnečků.
- Hrnečky na pitný režim budou opakovaně umývány v průběhu dne.
- Čištění zubů do odvolání nebudeme provádět.
- Pokud počasí dovolí, budeme trávit co nejvíce času na školní zahradě.
- Celý den bude zajištěno trvalé větrání vnitřních prostor a zvýšená dezinfekce všech ploch i vybavení.
- Ovoce a zelenina bude servírována každému dítěti zvlášť.
- MŠ je vybavena dezinfekcí s virucidním účinkem.
Současně beru na vědomí, že :
1. Dítě bude během pobytu v MŠ bez ochranné roušky
2. Pedagogičtí pracovníci budou při práci s dětmi používat roušky na základě svého uvážení
3. V MŠ bude nutné dodržovat přísnější hygienická pravidla ( častá dezinfekce rukou a možný výskyt kožních
reakcí)
4. Děti si nesmí do MŠ nosit žádné vlastní hračky ani jiné potřeby
5. Přes všechna hygienická opatření stále existuje riziko nechtěné nákazy dítěte onemocněním COVID-19.
Tato pravidla vznikla ve spolupráci se zřizovatelem a mohou být na základě nařízení vlády a MŠMT ještě
pozměněna.

V Tištíně …………………………..

…………………………………………………………………..
Jméno rodiče, podpis rodiče

