Pokyny k provozu mateřské školy vzhledem ke Covid-19
Vážení rodiče,
věnujte pozornost následujícím pokynům k nástupu Vašeho dítěte
do mateřské školy, které se týkají dodržování několika zásad
z důvodu stávající epidemiologické situace.
Plánovaná preventivní opatření směrem k dětem:
•

Slučování tříd bude zcela zrušeno. Přesouvání dětí při ranním
scházení (od 6:30 – 7:00 hod.) a odpoledním rozcházení (16:30-17:00
hod.) bude probíhat pouze v rámci jednotlivých pater tak, aby došlo
k co nejmenší koncentraci dětí.
Třídy s ranním a odpoledním provozem od 6:30 do 17:00 hod.:
- Třída Žabky (děti ze tříd Berušky a Žabičky)
- Třída Čmeláčci (děti ze tříd Myšky a Čmeláčci)
- Třída Veverky (děti ze tříd Medvídci a Veverky)
- Třída Ježečci (děti ze tříd Zajíčci a Ježečci)

Provozní doba tříd je vždy uvedená v sekci každé třídy na webových
stránkách školy: www.mskunratice.cz
•
•
•

•

•

•

V dané třídě bude neměnný kolektiv dětí.
Všechny činnosti budou organizovány tak, aby byl minimalizován
vzájemný kontakt tříd.
Pokud bude mít dítě během pobytu v mateřské škole teplotu, bude
okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce si ho neprodleně
vyzvedne (nutný funkční kontakt na rodiče).
Děti vykazující známky infekčního onemocnění (nejen COVID-19,
ale například i rýma, teplota apod.) nebudou vpuštěny do budovy
mateřské školy. Děti trpící sezonní alergií doloží potvrzení od lékaře,
aby nedošlo k záměně za respirační obtíže.
Dezinfekce rukou dětí: ráno při vstupu do mateřské školy, dále
dle potřeby, zvýšená četnost mytí rukou. Všichni účastníci výchovně
vzdělávacího procesu budou důsledně dodržovat zásady respirační
hygieny v průběhu celého dne.
Pobyt venku: s dětmi se budeme snažit trávit venku co nejvíce času.
Na zahradě mateřské školy budou oddělené skupiny dětí v případě
dopoledního i odpoledního pobytu.

•

•

Veškeré aktivity školy, které nejsou nezbytné pro naplnění školního
vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci dětí z více
tříd, budou v prvním pololetí zrušeny (kroužky, plavecká výuka,
bruslení apod.).
Škola poskytne vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku
mimořádných opatření znemožněna přítomnost více než poloviny dětí
v jedné třídě. Distanční vzdělávání se týká dětí, které plní povinné
předškolní vzdělávání.

Plánovaná preventivní opatření směrem k zákonným zástupcům:
•

•
•
•

Zákonní zástupci budou do objektu školy vstupovat pouze
s rouškou a pohybovat se zde nezbytně nutnou dobu.
Ve společných prostorách školy budou mít nasazenou roušku
i děti (vždy při příchodu a odchodu), aktivity ve třídě budou
probíhat již bez roušky (dejte dětem do šatny 2 roušky v sáčku).
Ve spolupráci s třídní učitelkou budou aktualizovány veškeré kontakty.
Povinná dezinfekce rukou před vstupem do mateřské školy
(u vchodu).
V případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte či zákonných
zástupců informujte mateřskou školu.

Všechna nutná hygienická opatření budou důsledně dodržována a
maximálně zvýšíme četnost úklidu. Zvláště důkladně budou několikrát
denně čištěna místa se zvýšenou četností dotyků: kliky, madla, zábradlí
apod. Třídy budou pravidelně dezinfikovány ozonem a větrány.
Podmínky provozu Mateřské školy Kunratice jsou v souladu s manuálem
vydaným MŠMT dne 17. 8. 2020 a se souhlasem zřizovatele, MČ PrahaKunratice, nevylučujeme jejich aktualizaci s ohledem na epidemiologickou
situaci.
V Praze dne 28. 8. 2020

Mgr. Alice Hozmanová, ředitelka MŠ

