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DŮLEŽITÉ INFORMACE OHLEDNĚ ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ
V OMEZENÉM PROVOZU

Na základě vydaného metodického materiálu MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy) a po dohodě ředitelky MŠ se zřizovatelem (Město Libochovice), Rada města dne
18.5. projedná a schválí znovuotevření MŠ SLUNÍČKO - příspěvková organizace od 25.května
2020 v omezeném režimu.
Tak, aby byl zabezpečen chod MŠ personálně, organizačně a dle bezpečnostních a
hygienických pravidel v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č.14/2005 Sb,. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

bude provoz omezen na dobu od 6,30h do 15h
podmínek

a pouze za těchto

!!! účast dětí v MŠ je na zvážení rodičů !!!
• v případě, že se rozhodnete umístit své dítě do MŠ, bude nutné vyplnit a podepsat tyto
dokumenty:

a) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění
b) seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených
Ministerstvem zdravotnictví
Pozn.: tiskopis naleznete v dokumentech na webových stránkách– vše na jedné stránce, nebo viz
příloha tohoto dokumentu. V případě nedoložení povinných dokumentů (dne 25. 5.) nebude dítěti
pobyt v MŠ umožněn.

−

přijímány k docházce budou pouze zdravé děti, které nepatří do rizikové skupiny a
současně nežijí ve společné domácnosti s osobou, která do rizikové skupiny patří (
Zamyslete se a zvažte riziko, v případě nákazy musí děti a zaměstnanci povinně do 14
denní karantény a MŠ bude opět uzavřena)

−

v případě výskytu sebemenších příznaků (zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu, chuti, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest) dítě izolujeme a budete vyzváni k jeho neprodlenému
vyzvednutí. Ostatní děti a zaměstnanci povinně použijí roušky, dokud nebude znám
zdravotní stav indisponovaného dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická
stanice.

− rodiče, kteří budou mít zájem o pobyt v MŠ, v omezeném režimu, telefonicky
kontaktují ředitelku 731 449 453 do 18.5.2020

JAK BUDE VYPADAT DEN V MŠ
− nedoporučujeme, aby do areálu MŠ (zahrada) vstupovaly osoby starší 65let s přidruženými
chronickými chorobami a ti, kteří patří do rizikové skupiny
− vstup do areálu bude možný pouze s rouškou (i děti) za předpokladu dodržení 2m rozestupů
(vyjma rodinných příslušníků).
− rodiče předají dítě u dveří do budovy MŠ pověřenému zaměstnanci MŠ (dovnitř nevstupují).
− dítě si může sundat roušku (rodiče poučí dítě, jak správně roušku nasazovat i sundávat) a vloží
ji do igelitového sáčku, (každé dítě bude mít jednu náhradní roušku), v šatně se převlékne, v
umývárně umyje ruce (správná technika mytí rukou), osuší a dezinfikuje ruce.
− v provozu bude oranžová třída se samostatným vchodem pro středisko Poplze a červená třída
taktéž se samostatným vchodem pro středisko Libochovice. Děti budou v uzavřených a
izolovaných skupinách.
− v prostorách MŠ děti a pedagogové nemusí mít roušku
− stravování bude možné bez omezení, ovšem při dodržení přísných hygienických pravidel (děti
budou poučeny)
− budeme preferovat pobyt venku a to pouze na zahradě MŠ (obě skupiny izolovaně)
− bude zajištěna průběžná dezinfekce povrchů, WC, umyvadel, intenzivní větrání vnitřních prostor

ÚŘEDNÍ HODINY KONZULTACE K ZÁPISU DO MŠ
po telefonické domluvě ) ředitelka 731 449 453 )
pondělí 11.5.

9,30h-11h

úterý 12.5.

9,30h-11h

středa 13.5.

9,30h-11h

čtvrtek 14.5.

9,30h-11h

pátek

9,30h-11h

15.5.

