Účinnost od 01. 01. 2021

Z důvodu zhoršené epidemické situace a přechod
do 5. stupně PES platí od 21. 12. 2020 do odvolání
následující pravidla.
Pravidla mohou být denně aktualizována v souvislosti
s aktuálními změnami výskytu COVID -19.
Řídíme se manuálem MŠMT, mimořádným opatřením MZd + vlastními pravidly v souladu
s manuálem a opatřením .
●Mateřské školy jsou
v provozu bez omezení.

ZAHÁJENÍ
DOCHÁZKY
DĚTÍ DO MŠ
od 04. 01. 2021:

●I

nadále jsou omezeny
aktivity, které nesouvisí se
vzdělávacím procesem

• Rodiče mají možnost vstoupit s dítětem do
budovy, převléknout jej v šatně a
neprodleně předat pedagogovi.
• Po celou dobu mají povinnost mít zakryté
dýchací cesty, u vchodu použít desinfekci a
během pobytu v budově dodržovat vládní
nařízení - ROUŠKY, ROZESTUPY, RUCE.
• Doprovod dětí NEVSTUPUJE do třídy.

• Uložte dětem do šatny v uzavíratelném
sáčku 2 roušky.
• Pokud není možné zajistit

ŠATNY:

v šatně odpovídající
odstupy, vyčkejte před
budovou.
• Buďte k sobě ohleduplní i
na chodbách a schodištích.

• Dodržujte počet doprovázejících osob.
V každé šatně:
Myši, Krtci, Ježci, Sovy, Zajíci a Žáby – 2 děti
+ doprovázející osoba
v hlavní hale mohou navíc čekat další 2 děti
+ doprovázející osoba
Medvědi – 3 děti + doprovázející osoba
• PROSÍME – v šatnách se nezdržujte

• Minimalizovat velké

shromažďování osob před
školou.

PŘED BUDOVOU:



• Před školou dodržovat odstupy 2 metry
v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (tedy není nutné např. u
doprovodu dítěte/členů společné
• Mateřská škola je povinna domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před
zajistit případnou organizaci
budovou školy – v areálu školy- platí
pohybu osob před školou.
povinnost zakrytí úst a nosu.
• Je ZAKÁZÁNO, v souladu s opatřeními,
využívat horní zahradu pro činnosti, které

nejsou spojeny s programem školy. Tzn., že
v současné době nelze využívat tento
prostor pro děti a rodiče z MŠ jako školní
hřiště.

PROVOZ:

6,30 – 17,00
PŘÍCHOD DĚTÍ
DO 8,00 !!

Dle harmonogramu ve Školním řádu
6,30
zahájení provozu v Ježcích
7,00
provoz v M, Z, Ž
7,30
provoz ve všech třídách do
16,00/16,30
rozcházející třídy Me, J

• PROSÍME O ROZVRŽENÍ PŘÍCHODŮ TAK,
ABY NEDOCHÁZELO KE KUMULACI LIDÍ
PŘED BUDOVOU.
VZÁJEMNÁ
KOMUNIKACE:

ZÁKLADNÍ
HYGIENICKÁ
PRAVIDLA:

NEZBYTNÁ A DĚKUJEME • Využívejte aplikaci LYFLE.
● Všechny osobní konzultace jsou možné
ZA NI
pouze za dodržení hyg. opatření a po
předchozí domluvě – děkujeme.

• dodržování zásad osobní a provozní hygieny
• skupinová izolace, event. sociální distance
• ochrana úst a nosu
• opakované edukace
• I nadále platí všechny hygienická pravidla ze základního Manuálu a
Metodického pokynu MŠMT

Aktuální informace najdete www.hygpraha.cz

