PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vybrané informace z metodického dokumentu MŠMT, který po dobu trvání epidemiologických opatření
stanoví základní podmínky pro provozování mateřských škol, doplněné o konkrétní organizační opatření
Mateřské školy SLUNÍČKO Vodňany s.r.o. (informace důležité pro zákonné zástupce dětí a osoby, které
děti doprovázejí). Celý dokument i s přílohou je ke stažení na webových stránkách školy.

Mateřská škola SLUNÍČKO Vodňany bude znovu otevřena

v pondělí 25. května 2020
Do 18. května 2020 zákonný zástupce dítěte nebo jiná oprávněná osoba potvrdí mateřské
škole, zda dítě v den otevření do školy nastoupí anebo nenastoupí – přihlášení, odhlášení
stravování.
Při prvním vstupu do mateřské školy po jejím znovuotevření zákonný zástupce dítěte nebo
jiná oprávněná osoba předloží podepsané písemné prohlášení, že se seznámil s vymezením
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte (pokud uvedená osoba tyto
dokumenty nepředá podepsané, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn).
V prostorách mateřské školy
- je nutné nosit roušku nebo jiný obdobný prostředek (děti a pedagogičtí pracovníci školy
roušky nosit nemusí),
- dbají osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti, na dodržování vzdálenosti 2m
od jiných osob,
- se osoby, které děti doprovázejí, zdržují jen nezbytně nutnou dobu a do budovy školy
nevstupují,
- pedagogičtí pracovníci přebírají a vydávají děti u vstupních dveří do budovy školy nebo
ve venkovních prostorách,
- nesmějí mít děti hračky z domova
Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
příznakům nemoci COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud dítě ve škole vykazuje některý z uvedených
příznaků, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s
ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření bude informována spádová
hygienická stanice.
Pokud dítě patří do rizikové skupiny podle faktorů stanoveným ministerstvem
zdravotnictví nebo pokud do ní patří jakákoliv osoba, která s dítětem žije ve společné
domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory a rozhodli o účasti
dítěte v mateřské škole.

