Mateřská škola České Budějovice, Preslova 592/2, 370 01 České Budějovice

Oznámení pro rodiče, kteří chtějí opět děti dávat do MŠ
Mateřská škola je stále, bez přerušení otevřená a od pondělí 4.5. 2020 již v MŠ
nemusí děti nosit roušky. Všechny zájemce o umístění dětí z důvodu navrácení
se do zaměstnání do žádám, aby se na našich webových stránkách seznámili
s dokumentem Provoz mateřských škol v období do konce roku 2019/2020. Dále
Vás upozorňuji, že i nadále fungujeme jako krizová MŠ až do odvolání.
Při příchodu do MŠ, budete všichni vyplňovat čestné prohlášení o neexistenci
virového infekčního onemocnění s dodatkem o rizikových faktorech. Pokud
tento dokument před vstupem do MŠ nepodepíšete, nebude dítěti vstup do MŠ
umožněn. Do MŠ mohou pouze zdravé děti, viz Řád školy.
V budově MŠ se nachází před šatnou volně desinfekce, kterou po příchodu do
MŠ můžete použít. V šatně máme označené úseky po dvou metrech, kde se
můžete při převlékání dětí zdržovat. Vzhledem k velikosti šatny doporučujeme
maximální počet 4 rodin v šatně ve staré budově, v přístavbě pak dvě rodiny.
Po uložení věcí do skříněk doprovodíte dítě ke dveřím třídy, kam nebudete
vstupovat. Každé dítě si po příchodu do třídy očistí přezůvky o rohožku, která
je ošetřená desinfekčním prostředkem. Dále si dítě neprodleně umyje ruce, na
to již bude dohlížet učitelka. Do MŠ nenoste hračky, knihy, plyšáky atd…Pokud
dítě přijede na kole, koloběžce, toto neparkujte nikde uvnitř budovy. Můžete si
kola uzamknout ke sloupkům plotu apod…MŠ zajistila hygienické požadavky dle
pokynů MŠMT jak v oblasti stravování tak i další hygieny včetně pobytu
na zahradě. Nezapomeňte, že se má minimalizovat shromažďování osob před
MŠ, proto prosím pro orientaci používejte zelené pásky, které označují
vzdálenost dvou metrů. Budeme orientačně měřit dětem teplotu. Pokud jí
zjistíme, budeme postupovat dle manuálu. Zákonný zástupce dítěte bude
posléze vyzván, aby si nemocné dítě vyzvedl v MŠ . Mějte na mysli, že do MŠ
patří pouze zdravé dítě. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás všechny.
S pozdravem ředitelka MŠ Moravcová Ivana
V Českých Budějovicích 4.5. 2020

