Základní škola a mateřská škola Bolehošť,
okres Rychnov nad Kněžnou

Informace ke znovuotevření mateřské školy
V souvislosti s plánovaným uvolňováním režimu, který vláda ČR zavedla z důvodu zamezení
šíření nemoci COVID19 plánuje obec Bolehošť otevření mateřské školy.
I.

II.

Otevření MŠ – pondělí 18. 5. 2020 – provozní doba 6:30 – 16:00 hodin
vstup do mateřské školy pro rodiče a děti
ZADNÍM VCHODEM PŘES ZAHRADU.
Závazné provozní podmínky a zvýšená hygienická pravidla MŠ Bolehošť po
dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení:
1. Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními (zakrytí úst a nosu ochrannými
prostředky).
2. Je nutné minimalizovat velké shromažďování osob před budovou – dodržovat
odstup 2 metry.
3. Před vstupem do vlastních prostor budovy MŠ proveďte dezinfekci rukou
sobě i svému dítěti (dezinfekce je umístěna na chodbě v přízemí u vstupu do
MŠ).
4. Vstup a pohyb doprovodu (dítě bude doprovázet pouze 1 osoba) v prostorách
MŠ je možný pouze v roušce a po nezbytně nutnou dobu.
5. V šatně je nezbytné udržovat 2 m rozestupy.
6. Po převlečení dítěte zajistěte, aby si dítě umylo ruce mýdlem v umývárně.
7. Do vnitřních prostor MŠ nevstupujte, dítě si převezme pedagogický
pracovník u vstupu do třídy.
8. Dítě bude vybavené 2 rouškami a 2 sáčky, do kterých se budou roušky
ukládat (roušky budeme využívat pouze při pobytu venku mimo areál MŠ nebo
ve výjimečném případě – např. náhlé onemocnění dítěte). Roušky a sáčky je
nutné podepsat.
9. Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
10. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění,
bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě
okamžitě (v co možná nejkratším časovém úseku) do MŠ přijít.
11. Děti si do mateřské školy NENOSÍ žádné své hračky.
12. Žádáme rodiče, aby zvážili délku pobytu dítěte v MŠ. Pokud máte možnost,
vyzvedávejte si dítě po obědě tak, aby na odpolední odpočinek bylo co nejméně
dětí.
13. Děti musí být naprosto ZDRAVÉ – to znamená bez jakýchkoliv příznaků
respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka a
to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest
nesmí do budovy MŠ vstoupit (tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě
přivádí). Pokud bude u dítěte při ranním filtru zjištěna zvýšená teplota nebo jiné
příznaky virové infekce, nebude do MŠ přijato.

14. Pokud dítě trpí alergií, je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno
alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky
respiračního onemocnění.
15. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce vyplněné a
podepsané čestné prohlášení, viz příloha. (Popřípadě vyplníte v den nástupu
na místě svoji propisovací tužkou.)
16. Bez vyplnění tohoto čestného prohlášení dítě nepřevezmeme.
17. Nedoporučuje se vstup do budovy osobám s rizikovými faktory – viz čestné
prohlášení.
18. Výše uvedené pokyny platí do konce školního roku 2019/2020, pokud
nebude vydán jiný pokyn MŠMT.
19. Veškeré plánované akce a školní výlety jsou do konce školního roku
ZRUŠENY.
20. Do pondělí 11. 5. 2020 do 12:00 hodin nám prosím sdělte, zda Vaše dítě
nastoupí v termínu 18. 5. 2020 do MŠ z důvodu předzásobení potravin
školní jídelny. Informaci nám podejte na e-mail ms@bolehost.cz
Děkujeme.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto
pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické
pracovníky a provozní personál mateřské školy.

V Bolehošti dne 07. 05. 2020
Mgr. Hana Boukalová, ředitelka školy
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