Informace pro rodiče k otevření Mateřské školy v Písečné –aktualizace 4.5.2020
Mateřská škola v Písečné se otevře pro výuku dětí v pondělí 25.5.2020 v řádném provozu od 6:00 do
16:00 hodin. Abychom dodrželi podmínky, které stanovila Krajská hygienická stanice v Olomouci,
bude potřeba dodržet určitá pravidla:
1. K pobytu budou přijímány děti zdravé, bez příznaků respiračního onemocnění (kašel, rýma,
teplota). Děti léčící se s alergií, která vypadá jako respirační onemocnění, musí mít od lékaře
potvrzení, že se léčí s tímto onemocněním.
2. Při vstupu do šatny bude mít rodič nasazenou roušku.
3. Rodič i dítě si při vstupu do šatny ošetří ruce desinfekcí.
4. Po převlečení bude dítě předáno paní učitelce s tím, že rodič potvrdí, že předává dítě zdravé.
5. Naše MŠ se rozhodla, že zaměstnanci budou používat roušky při styku s rodiči, jinak po dobu práce
v MŠ roušku podle rozhodnutí vlády nosit nemusí.
Děti roušky také používat nemusí!
6. Děti budou ve zvýšené míře využívat pobyt venku, v místnostech se bude hodně větrat. Při pobytu
venku děti nemusí mít roušky a musí se zdržovat pouze v areálu MŠ.
6. Děti si budou několikrát denně důkladně umývat ruce.
7. Látkové ručníky a kartáčky a zuby se nebudou vůbec používat, příbory dostanou ve školce zabalené
v ubrousku. Na utření rukou se budou používat papírové ručníky, které škola zajistí a také zlikviduje.
8. Do konce tohoto školního roku je zakázáno nosit do školky vlastní hračky z domu.
Abychom mohli zajistit řádný rozjezd mateřské školy, potřebujeme od vás zpětnou vazbu a závazné
rozhodnutí, jestli vaše dítě nastoupí. Je to nutné také vzhledem k zajištění stravování. Prosím, abyste
do čtvrtku 7.5.2020 napsali na školní e-mail: info@zs-pisecna.cz (nepište na jiný e-mail) zprávu o
tom, že vaše dítě nastoupí nebo nenastoupí 25.5.2020 do MŠ. Prosím, abyste uváděli celé jméno
vašeho dítěte, kvůli lepší identifikaci. Já vám na e-mail odpovím, takže budete mít zpětnou vazbu.
Při nástupu 25.5.2020 rodič odevzdá učitelce Čestné prohlášení.
Pokud bude vážný a dostatečný zájem (alespoň 20 dětí), bude školka otevřená i celý červenec.
Pokud budete mít nějaké specifické dotazy nebo jiné problémy, volejte na číslo 731 173 135.
Děkuji vám a těšíme se brzy na viděnou. Dana Brašíková a kolektiv pracovnic v MŠ.

