Platnost od 03. 05. 2021

SOUBOR NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ
k provozu od 03. 05. 2021 vzhledem ke COVID-19
Řídíme se Manuálem MŠMT , mimořádnými opatřeními MZd + vlastními pravidly v souladu
s Manuálem a opatřeními . Stav k 03. 05. 2021


DOCHÁZKA
DĚTÍ DO MŠ:

běžný provoz pro všechny děti ve všech
třídách bez povinného testování dětí

harmonogramu ve Školním řádu
03. 05. 2021 Dle
6,30
zahájení provozu v Ježcích
7,00
provoz v M, speciálních třídách
6,30 – 17,00 7,30
provoz ve všech třídách do 16,00/16,30
končící třídy

J, Me

O ROZVRŽENÍ PŘÍCHODŮ TAK, ABY
PŘÍCHOD DĚTÍ PROSÍME
NEDOCHÁZELO KE KUMULACI LIDÍ PŘED BUDOVOU.
DO 8,00
 dodržujte všechna hygienická pravidla

Pokud není možné
zajistit v šatně
odpovídající odstupy,
vyčkejte před budovou

Buďte k sobě ohleduplní
i na chodbách a
schodištích










PŘED BUDOVOU: Minimalizovat velké 
shromažďování osob
před školou.


Mateřská škola je 
povinna zajistit
případnou organizaci

zatím omezeny aktivity, které nesouvisí se
vzdělávacím procesem
„kroužky“ jak to bude se snad dozvíme
v pondělí, pokud to jen trošku půjde, ještě je
otevřeme (mimo angličtiny)
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.
dodržujte počet doprovázejících osob
PROSÍME – v šatnách se nezdržujte

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

pohybu osob před
školou.

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




ŠKOLNÉ

únor 2021
březen 2021
duben 2021

ZÁKLADNÍ
HYGIENICKÁ
PRAVIDLA:

 dodržování zásad osobní a provozní hygieny
 skupinová izolace, event. sociální distance
 ochrana úst a nosu u personálu a osob, které vstoupí do MŠ
 opakované edukace
 I nadále platí všechny hygienická pravidla ze základního Manuálu a
Metodického pokynu MŠMT

RESPIRÁTORY:

sníženo poměrnou částkou
stanoveno na 0 Kč
snižuje se poměrnou částkou
pro děti, které hradí školné, děti povinně
předškolní školné neplatí.

Pedagog a další
DĚTI – nemusí mít zakryté
zaměstnanci školy,
dýchací cesty v době pobytu v MŠ
rodiče - RESPIRÁTORY
- ANO
DOPROVOD DĚTÍ – musí mít zakryté dýchací
cesty

V PŘÍPADĚ
ONEMOCNĚNÍ:

nemocné osoby



nesmí vstoupit do školy, platí pro
všechny osoby i zaměstnance

Děti i zaměstnanci

příznaky onemocnění
dítěte při příchodu



není vpuštěno do budovy, odchází
s rodičem

příznaky se vyskytnou
během dne



nasazení roušky dítěti, izolace od
ostatních s dohledem dospělé
osoby, informovat rodiče, povinnost
bezodkladného vyzvednutí dítěte,
informování zákonného zástupce, že
má telefonicky kontaktovat lékaře
zaměstnanec ihned opustí budovu,
informuje svého lékaře


izolační místnost

přetrvávající příznaky,
alergické projevy



pracovna logopeda



vstup do školy je možný po
prokázání, že netrpí infekční nemocí
(pediatr, pracovně lékařské služby)

Aktuální informace najdete www.hygpraha.cz

