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			742 31 Starý Jičín 75
e-mail: msstaryjicin@cbox.cz  tel.: 556 752 583, 605 879 202  IČ: 709 820 15
_____________________________________________________________________________________	

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu vydaného dne 31. 8. 2019.				Č.j. 161/20
Tento dodatek upravuje provozní podmínky MŠ Starý Jičín a odloučených pracovišť po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření.
Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce písemné čestné prohlášení (ČP)
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.  horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)  

	ČP se odevzdává pouze jednou (pokud dítě neonemocní) a proto je nutné, aby rodič velmi zodpovědně vyhodnocoval možná, každodenní rizika. V opačném případě by to bylo řešeno jako právní porušení povinnosti
	v případě alergie u dítěte je třeba tuto skutečnost doložit zprávou od alergologa
	rodiče jsou povinni do MŠ vodit pouze zdravé děti, při projevech respiračního onemocnění či teplotě, dítě do kolektivu nesmí
	pokud se objeví příznaky onemocnění během dne, rodič si vyzvedne dítě z MŠ neprodleně



Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
	zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

	dodržení odstupů 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
	s ohledem na rizika není vhodné, aby děti vodily a vyzvedávaly osoby spadající do rizikové skupiny nebo s příznaky jakékoliv nemoci


Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou: 
	před školou důsledně dodržovat odstupy 2 metry v souladu s opatřeními

	pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost mít roušku


Předávání a vyzvedávání dětí
rodič zazvoní a vyčká příchodu zaměstnance MŠ, který si dítě převezme – není možné vstupovat do MŠ
	pověřený zaměstnanec školy bude provádět namátkové měření teploty
	příchod je stanoven od 6.30 – 8.00 hod.
	děti budou ráno i odpoledne předávány ve „školkovém“, pohodlném oblečení, děti si v šatně odloží pouze obuv a bundu nebo mikinu a umyjí si ruce




Organizace dne
děti budou trávit většinu času venku – na zahradě, volné přírodě, proto je nutné, aby děti měly každý den k dispozici malý batůžek a vlastní pití v plastové lahvi označené jménem
	dítě si donese oblečení a obuv na zahradu a do přírody, náhradní oblečení do MŠ, pyžamo a 1 roušku zabalenou v sáčku v batůžku 
	děti si nebudou nosit žádné hračky z domova
	je třeba počítat s delším časovým intervalem při samotném předávání dětí
	děti si nebudou samostatně nabírat jídlo, ani rozdávat příbory či jiné nádobí

Hygiena
u vchodu do budovy bude k dispozici dezinfekce rukou, použijte prosím před zvoněním
	v prostorách mateřské školy bude prováděn ve zvýšené míře úklid a dezinfekce povrchů
	při pobytu ve třídě se bude často větrat
	děti si budou častěji mýt ruce a utírat se do jednorázových ručníků
	všechny dezinfekční prostředky budou používány tak, aby se předcházelo alergiím
	rukavice se budou používat při manipulaci s jídlem a při dopomoci dětem s hygienou


Dodatek Školního řádu byl projednán na pedagogické radě 12. 5. 2020

Děkujeme za pochopení a respektování nutných opatření. 
    Jitka Tihelková, ředitelka školy




Podpis zákonného zástupce:………………………………………………..

