Pokyny pro nástup dětí do mateřské školy od 10. 6. 2020
Od 10. 6. 2020 bude opět otevřena mateřská škola. Rodiče, kteří mají o docházku zájem, přihlásí své dítě emailem na adresu reditel@zssedlice.cz , případně telefonicky na číslo 383 493 454 nebo 383 493 447, do
úterý 9. 6. 2020, aby bylo možné objednat potraviny do školní jídelny. Provozní hodiny mateřské školy
zůstávají nezměněny. Pozdější nástup dítěte je možný, prosím též o předběžné přihlášení.
Nezbytné podmínky pro vpuštění dítěte do školy:
- při prvním vstupu do školy dítě odevzdá originál čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového
onemocnění
- dítě má s sebou minimálně 1 roušku a sáček na uložení roušky
Příchod dětí do školy:
- při příchodu do mateřské školy je třeba minimalizovat shromažďování osob a dodržovat obecně platná
pravidla (nasazená rouška, rozestupy minimálně 2 metry)
- osoba, která doprovází dítě, doprovází pouze ke vstupním dveřím, kde předá dítě pedagogickému
pracovníkovi
- před vstupem do budovy školy bude dětem změřena teplota, dítě, které bude mít zvýšenou teplotu
nebude do budovy vpuštěno
Stravování:
- stravování bude probíhat v mateřské škole standardním způsobem
- režim odhlašování zůstává stejný jako v běžném provozu
- v případě, že dítě nebude odhlášeno, bude za oběd (s výjimkou prvního dne absence) účtována plná cena
včetně položek hrazených státem a zřizovatelem
- pokud budou rodiče vyzvedávat oběd za první den absence, bude to možné pouze v čase od 11:30 do
11:45 hodin standardním způsobem
Odchod dětí ze školy:
- rodiče vyzvedávají děti standardním způsobem, v šatně smí být najednou pouze jeden rodič s rouškou,
ostatní čekají před vchodem do školy
Další hygienická a bezpečnostní pravidla:
- děti ve škole dodržují hygienická pravidla dle pokynů pracovníků školy
- pokud bude dítě v průběhu dne projevovat příznaky virového onemocnění, bude izolováno od skupiny,
rodiče budou vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí a škola bude o skutečnosti informovat hygienickou
stanici
- důrazně žádám rodiče, aby do školy neposílali děti, které již doma vykazují příznaky onemocnění,
v konečném důsledku to může vést k opětovnému uzavření mateřské školy
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