Pokyny ředitele školy k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021
vzhledem k situaci s COVID 19

Na základě manuálu vydaného MŠMT a MZ ČR zpracovaného ke stavu dne 24.
08. 2020 vydávám následující pokyny:
1. Do prostoru školy vstupují rodiče se zakrytými ústy a nosem rouškou či
jinou vhodnou ochranou.
2. U vchodu provedou rodiče i děti důkladnou dezinfekci rukou.
3. Rodiče se v šatně zdržují pouze po nezbytně nutnou dobu.
4. Do školky je zakázáno nosit vlastní hračky, v šatně ponechávají rodiče
dětem pouze náhradní oblečení či jiné nezbytné věci.
5. Dětem bude při vstupu do třídy měřena teplota bezkontaktním
teploměrem.
6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění mají vstup do školy zakázán.
7. Do školy nebudou přijímány děti s příznaky infekčního onemocnění
(infekční onemocnění dýchacích cest – zvýšená teplota, horečka, rýma,
kašel, bolest hlavy, dušnost apod.).
8. Pokud se příznaky projeví během pobytu ve škole, bude dítě neprodleně
umístěno do samostatné místnosti a tato skutečnost bude okamžitě
oznámena zákonného zástupci, který si dítě neprodleně vyzvedne. Rodič
kontaktuje praktického lékaře.
9. Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního
onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně
alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v
případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
10.V případě výskytu COVID 19 stanoví postup Krajská hygienická stanice.
11.Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v
provozu školy stanoveným KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání
děti, zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.
12.Škola bude v průběhu školního roku konat aktivity nutné pro naplnění
školního vzdělávacího programu. Konání ostatních aktivit bude záviset na
aktuální epidemiologické situaci a na pokynech MŠMT, MZ ČR.
13.Veškerý úklid a dezinfekce prostor bude probíhat dle hygienických
doporučení. Pro děti i zaměstnance školy budou zavedena zvýšená
hygienická opatření.

14.Veškeré informace budou neustále aktualizovány, a to formou nástěnky
ve vstupní hale školy a webových stránek školy, žádáme rodiče o jejich
pravidelné sledování.
15.Je nutné, aby všichni zákonní zástupci dětí nahlásily pedagogickým
pracovníkům školy své aktuální kontaktní údaje (především telefonní
čísla), na kterých jsou během dne k zastižení. Nezapomínejte, prosím,
taktéž oznamovat případné onemocnění dítěte.
16.V případě nařízení KHS o uzavření MŠ v důsledku výskytu COVID 19 bude
probíhat výuka pro děti s povinnou předškolní docházkou distanční
formou.

V Lovečkovicích dne 30. 08. 2020

Dana Růžičková, ředitelka školy

