Mateřská škola Litultovice, příspěvková organizace
Litultovice 204, 747 55
IČ: 01844440

Zahájení školního roku 2020 - 2021
Informace pro rodiče
Od 1.9. 2020 je nutné dodržovat tyto podmínky:
Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
Minimalizovat velké shromažďování osob před školu.
1) Děti a rodiče budou přicházet do mateřské školy do 8.30 hodin.
2) Před mateřskou školou nebudou vznikat početné skupiny příchozích

V šatně mateřské školy
1) Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou dobu pro
předání dítěte.
2) Doprovázející osoba i zaměstnanci si desinfikuje ruce při vstupu do budovy školy.

V prostorách mateřské školy
1) Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
2) Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě pod dohledem učitelky důkladně (20 až
30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

Školní stravování
1) Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. Školní jídelnou Stěbořice.
2) Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
3) Děti si samy jídlo a pití nenabírají, neberou si ani příbory samy. Vše chystají dospělí.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
1) Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů,
průjem, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy
vstoupit.
2) Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné
místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s důrazem na okamžité vyzvednutí dítěte. Učitelka
informuje zákonného zástupce o nutnosti navštívit lékaře, který určí další postup. To, že byl
zákonný zástupce nebo osoba pověřená vyzvednutím dítěte informován o zhoršeném
zdravotním stavu dítěte podepíše do zdravotního deníku třídy.
3) Je nutné zvážit možné důsledky umístění takto nemocného dítěte do mateřské školy, bez
konzultace s lékařem.
Organizace dalších opatření v mateřské škole se bude řídit doporučeními MZd – Semafor
Platí obecná doporučení Ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti
v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. Nad rámec obecných doporučení platí pro školy.

[Sem zadejte text.]

[Sem zadejte text.]
Tyto informace budou aktuálně vyvěšeny na vstupních dveřích do budovy mateřské školy.

V Litultovicích dne 28. 8.2020

_________________________________
Jarmila Kořená
ředitelka školy

