Vážení rodiče,
na základě dohody se zřizovatelem bude MŠ otevřena od pondělí 11. 5. 2020
Z důvodu mimořádného opatření budou nastavena přísná hygienická pravidla a provozní opatření.
Docházka do MŠ bude s dobrovolnou účastí, pro rodiče dětí, kteří MŠ potřebují z důvodu návratu do
zaměstnání.
Provoz MŠ bude nadále omezen pro rodiče:
 kteří čerpají ošetřovné na dítě školou povinné
 pobírají rodičovský příspěvek (mateřská dovolená)
 kteří mají obavy z kolektivu dětí, někdo ze společné domácnosti trpí chronickou či jinou
rizikovou chorobou
 zatím nemohou pracovat a podnikat
 karanténa v rodině
 mají jinou možnost
Rodiče podepíší čestné prohlášení, že dítě je zdravé, a že v domácnosti nežije s lidmi v ohrožené
věkové skupině a nikdo z rodiny v současné době není v karanténě, netrpí žádnými příznaky
respiračních onemocnění nebo jiným závažným onemocněním.
Pokyny a informace k přijetí dítěte do MŠ v době pandemie
1/ Dítě bude přijato až po odevzdání „Čestného prohlášení“ viz příloha.
2/ Při vstupu do budovy bude prováděna dezinfekce rukou, měření teploty dětí i rodičů.
3/ Děti s teplotou a respiračními příznaky (kašel, rýma a jinými příznaky onemocnění), do MŠ
učitelky nepřijmou!
4/ Každé dítě bude mít v šatně 1x roušku pro případ použití. Rouška bude uložena do označeného
igelitového sáčku.
5/ Bude pokračovat zvýšená hygiena a dezinfekce všech předmětů, s kterými dítě přichází do styku.
6/ Převážnou část dne budeme s dětmi trávit na školní zahradě.
7/ Omezení pohybu dospělých osob po budově - po předání dítěte učitelce, rodiče ihned opustí budovu
školy.
Prohlášení, pokyny a další vývoj situace naleznete na našich stránkách www.skola-lukavice.eu.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění najdete k vytištění v příloze
MŠMT – „Ochrana zdraví“.
Pokud Vaše dítě splňuje daná kritéria pro přijetí do MŠ, informujte nás o jeho nástupu do čtvrtka
7.5.2020.
Kontakt: tel.:720 970 954 nebo e-mail materinkalukavice@seznam.cz
Děkujeme za pochopení!

Mgr. Alena Kroužková, ředitelka školy

