OTEVŘENÍ MŠ HOŘÍN
Informace
Vážení rodiče,
na základě hygienických pokynů pro MŠ specifikujeme podmínky obnovení provozu.
Termín otevření: 25. 5. 2020
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Provoz MŠ 6.30 – 16.00 hod.
Ranní příchod nejpozději do 8.00 hod.
Rozdělení dětí do tříd od 6.30 hod.
Vyzvedávání po obědě 12.00 – 12.30 hod.
Vyzvedávání odpoledne 14.30 – 16.00 hod.
Nikdo s příznaky COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti a čichu, infekce
dýchacích cest, …) nesmí do MŠ vstoupit.
Zákonný zástupce odevzdá při prvním vstupu dítěte „Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového a infekčního onemocnění“ a „Seznámení s rizikovými faktory“.
Dítě doprovodí do MŠ pouze 1 osoba, v prostorách se zdržuje nezbytně nutnou dobu,
má zakrytá ústa a nos, dodržuje odstup 2 m od ostatních. Do šatny povolen vstup
nejvýše 2 dětem s doprovodem.
Dítě nesmí vykazovat žádné sebemenší symptomy nemoci (rýma, kašel, bolest hlavy,
slabost, apatie, teplota, ….). Nastanou-li u dítěte během dne projevy nemoci,
izolujeme jej od ostatních. Rodiče kontaktujeme k neprodlenému vyzvednutí.
Doprovod dětí použije po vstupu do budovy desinfekci k ošetření rukou.
Před předáním dítěte do třídy provede rodič s dítětem hygienu rukou vodou a mýdlem.
K dispozici jsou pouze jednorázové papírové ručníky.
Děti a personál nemusí v prostorách MŠ nosit roušky.
Zákaz nošení vlastních hraček, knih, jídla, pití.
Vzdělávání bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek.
Aktivity organizujeme dle možností co nejvíce venku, výhradně na školní zahradě.
Kulturní akce (divadla, koncerty) zrušeny. „Rozloučení s předškoláky“ při dopoledním
režimu venku, pouze děti + personál.
Celodenní stravování v běžné podobě, za zpřísněných hygienických podmínek.
Docházka je dobrovolná, povinnost se netýká ani předškoláků.
Manuál MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku
2019/2020“ v příloze.

Osoby s rizikovými faktory:
(Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň 1 bod (2-8) nebo pokud
některý z bodů (1-8) splňuje kdokoliv ze společné domácnosti).
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1) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými onemocněními.
2) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou léčbou.
3) Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou léčbou (např. hypertenze).
4) Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
při protinádorové léčbě, po transplantaci orgánů či kostní dřeně.
5) Těžká obezita.
6) Farmakologicky léčený diabetes melitus.
7) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu
ledvin (dialýza).
8) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Doporučujeme, aby rodiče zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny,
a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím.

ŽÁDÁME RODIČE O PEČLIVÉ ZVÁŽENÍ NEZBYTNOSTI DOCHÁZKY DÍTĚTE
DO MŠ S OHLEDEM NA ZDRAVOTNÍ STAV A SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE
STANOVENÉMU REŽIMU.

Hořín 7. 5. 2020
J. Haklová, ředitelka MŠ
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