Mateřská škola, České Meziříčí, Osvobození 250, 517 71
Vážení rodiče.

Uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s nákazou COVID19, mají negativní dopad na fungování celé společnosti a v našem případě i na
sociální dopad a vazby našich dětí. V souvislosti s rozvolňováním omezujících
opatření, které oznámila vláda ČR, po dohodě se zřizovatelem obce České Meziříčí
plánujeme otevření Mateřské školy, České Meziříčí od středy 13. 5. 2020.
Provoz MŠ je upraven na nezbytně dlouhou dobu od 6.30 do 16.00 hodin.

Mateřská škola bude samozřejmě otevřena za velmi přísných hygienicko-organizačních opatření,
která budou obnášet následující striktní pravidla, se kterými je nutné se seznámit a podepsat
souhlas s jejich dodržováním:


Velmi zodpovědně zvažte, zda přivedete dítě do MŠ, pokud ve Vaší společné domácnosti žijí
společně s Vámi senioři či rodinní příslušníci s rizikovými faktory.



Velmi zodpovědně zvažte, zda docházku dítěte do MŠ nezbytně potřebujete.



Z důvodu udržení malých skupin ve třídách mateřské školy žádáme rodiče dětí – maminky na
MD a nezaměstnané rodiče, aby zvážili, zda dítě bude mateřskou školu navštěvovat. Důvodem
je minimalizace nákazy do MŠ.



Pokud bude dítě po celý kalendářní měsíc omluveno, úplata za předškolní vzdělávání je 0,- Kč



Před nástupem do MŠ je potřeba odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění . Dále pak Bezinfekčnost a Organizaci a podmínky MŠ po obnovení
provozu (můžete podepsat před budovou školy, nebo naleznete na webových stránkách
koly).



Příchod dětí je od 6.30 do 8.15 hodin



Minimalizujte shromažďování osob před MŠ.



Do MŠ nebude přijato dítě, které vykazuje příznaky onemocnění (rýma, kašel, zvýšená únava,
střevní nebo žaludeční potíže, zvýšená teplota, vyrážka apod.). V případě, že se příznaky objeví

během dne, bude dítě izolováno od ostatních, a rodič bude vyzván, aby si dítě neprodleně
vyzvedl (noste telefony u sebe).



Při příchodu do MŠ vždy zvoňte, doprovázející osoba musí dodržovat zakrytí úst a nosu
ochrannými prostředky. Dítě si přebere zodpovědná osoba a odvede do šatny. Hned po
odstrojení musí proběhnout desinfekce rukou dítěte.



Všechny děti musí mít v šatně v uzavíratelném boxu nepoužitou roušku, kterou jsou zvyklé
nosit. Děti musí být poučeny, že v případě nutnosti budou vyzvány k nasazení roušky a budou
v MŠ pobývat v roušce. Dále pak vlastní podepsanou pet lahev při dodržování pitného režimu
venku.



Zákonný zástupce je povinen se zdržovat v areálu MŠ pouze nezbytně nutnou dobu a musí
mít po celou dobu zakryté dýchací cesty (ústa a nos) ochrannými prostředky.



Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.



Je zakázáno nosit hračky a plyšáky z domova!



Děti budou rozděleny do dvou tříd - Žlutá třída v ZŠ a Zelená třída v MŠ



Obědy si přihlaste obvyklým způsobem.



Tato pravidla mohou být operativně měněna, doplňována, zpřísněna či zmírněna dle nařízení
MŠMT a MZČR .



MŠ nastavila pravidla velmi zodpovědně, všichni zaměstnanci jsou s nimi seznámeni a dodržují
je. Rovněž tak budou každý den s pravidly seznamovány děti a budeme vyvíjet maximální snahu
pro utvrzování nutných pravidel. Svým odpovědným přístupem nám pomáháte udržet situaci
pod kontrolou. Dbejte všech výzev zaměstnanců MŠ a pravidla respektujte.

Vnímáme, že můžete mít obavu za stávající situace své dítě do MŠ přivádět. Proto potřebujeme
nejpozději do 12. května 2020 do 9.00 hodin vědět, jaký je reálný zájem o docházku do MŠ z Vaší
strany, abychom se mohli připravit na znovuotevření naší školy.
Prosíme, přistupujte k Vašemu rozhodnutí velmi zodpovědně a své stanovisko zašlete do výše
uvedeného data na e-mail školy cerna.mscm@seznam.cz nebo pomocí SMS na tel. číslo
733642175. V případě, že nenahlásíte svůj zájem o nástup do MŠ, nebudeme s docházkou dítěte
od 13. 5. 020 počítat. Děkujeme za pochopení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNÁMIL/A JSEM SE S NASTAVENÝMI PRAVIDLY K OTEVŘENÍ MŠ A SOUHLASÍM S TÍM, ŽE JE BUDU
STRIKTNĚ DODRŽOVAT

Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………….

Datum a podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………………….

