Opatření pro omezený provoz Mateřské školy Čakov od 25.5.2020
(opatření z důvodu pandemie koronaviru COVID-19)
PROVOZ
• bude zahájen 25.5.2020
• omezená provozní doba od 7:00 – 16:00 hod
• v den nástupu odevzdá zákonný zástupce ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o
neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění a seznámení s
vymezením osob s rizikovými faktory a doporučením pro ně,
jinak nebude dítě přijato k docházce do předškolního zařízení
CESTA DO MŠ A CHOVÁNÍ PŘED BUDOVOU MŠ ČAKOV
• při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla
chování stanovená krizovými opatřeními, zejména dodržení odstupů 2 metry v
souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
• to samé platí při pohybu osob při příchodu nebo odchodu před budovou MŠ
Čakov a v prostorách vstupního chodníku
• je nutné zdržovat se pouze na dobu nezbytně nutnou a udržovat při případném
čekání odstup minimálně 2m od ostatních
• pro všechny cizí osoby (včetně rodičů a doprovodu dětí), nacházející se ve
vnitřních prostorách školy, platí povinnost zakrytí úst a nosu např. rouškou
PŘEVZETÍ DÍTĚTE
• dítě převezme pedagog nebo provozní zaměstnanec v chodbě mateřské školy a
provede měření teploty dítěte bezdotykovým teploměrem a bude provedena
dezinfekce rukou dítěte
• v případě teploty, či jiných známek nachlazení (rýma, kašel), nebude
rozlišováno zda se jedná o alergii , dítě nebude přijato do mateřské školy a
odchází se svým zákonným zástupcem
• v případě, že dítě trpí alergií, je nutné tuto skutečnost předem doložit
písemným potvrzením ošetřujícího lékaře
• do chodby budou děti se svým zákonným zástupcem vstupovat pouze po
jednom, aby bylo zabráněno hromadění v malém prostoru
PŘEDÁNÍ DÍTĚTE
• v případě nepříznivého počasí bude dítě předáváno stejným způsobem jako
bylo převzato
• v případě pobytu na školní zahradě, zákonný zástupce nevstupuje do prostorů
zahrady a vyčká na příchod svého dítěte
ZÁSADY HYGIENY A ZDRAVÍ
• při vstupu do MŠ bude prováděno měření teploty u všech dětí
• dítě nesmí jevit známky nemoci např: nachlazení, rýma, kašel, zvýšená teplota

• při příchodu do mateřské školy si dítě řádně omyje a dezinfikuje ruce pod
dohledem pedagoga
• doprovod dítěte nacházející se v prostorách mateřské školy platí povinnost
zakrytí úst a nosu
• děti a ani pracovníci mateřské školy v prostorách MŠ nosit roušky nemusí
• při předávání a přebírání dítěte bude ve vestibulu mateřské školy pouze dítě s
doprovodem a na školní zahradě zahradu doprovod nevstupuje a vyčká na
předání dítěte
• na školní zahradu není povolen vstup cizím osobám ani sourozencům dětí
DEZINFEKCE
• MŠ bude pravidelně zajišťovat pravidelnou zvýšenou dezinfekci povrchů,
dveří a klik
• děti si budou dezinfikovat ruce při příchodu do MŠ, a pod dohledem pedagogů
budou provádět častější a důkladné mytí rukou a mýdlem
• ve vstupní chodbě MŠ bude k dispozici dezinfekce pro potřeby dětí a jejich
zákonných zástupců i všech ostatních osob, které do MŠ vstupují
• při vstupu do vnitřních prostor MŠ musí každý návštěvník použít dezinfekci
připravenou ve vstupní chodbě
TATO OPATŘENÍ JSOU VYDÁNA PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM A
BUDOU PLATNÁ PO DOBU OMEZENÉHO PROVOZU.
S ohledem na vývoj pandemie mohou být po dohodě se zřizovatelem změněna,
případně zrušena. V případě náhlého nepříznivého obratu vývoje pandemie, nebo v
případě vzniku mimořádné situace, může být provoz MŠ znovu přerušen.

