Informace k prázdninovému provozu MŠ Nad Parkem 7.7. – 24.7.2020
 PROVOZNÍ DOBA: 7:00 – 16:30
 PŘÍCHOD:
o vstup přes recepci do 8:15 hod, v 8:30 se škola uzavírá
o rodič na recepci odevzdá „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků
virového onemocnění“ dítěte
o rodič používá v budově ZŠ návleky
o u vchodu bude rozdělení dětí do tříd
o převlékání dětí - stojany s věšáky
 děti z MŠ Nad Parkem u recepce
 děti z MŠ Matjuchinova u školní jídelny
- (děti mají věšáky označené značkou a k dispozici barevný pytel na
náhradní oblečení)
o dezinfekční stojany na recepci - dezinfekce rukou dospělí
 ORGANIZACE PROVOZU
o provoz v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY, Nad Parkem 1180
o provoz v prostorech školní družiny v 1. patře
o rodiče odvádí děti do tříd, učitelky přebírají děti ve třídě
o před vstupem do třídy zajistí rodiče umytí rukou dětí na školních toaletách důkladné (20 až 30 sekund) umytí ruce vodou a tekutým mýdlem
o děti si nemohou do školky nosit žádné hračky, knížky a další věci z domova
doprovázející osoba a děti:
o ve škole se pohybuje v návlecích (děti v přezůvkách)
o ve škole pobývá pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání,
vyzvednutí dítěte)
o použití roušek je na zvážení doprovázejících osob
o děti navštěvující školu roušku nenosí
o děti budou mít v sáčku 1x roušku pro případ výskytu Covid v kolektivu
 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
o po obědě 12:30 – 13:00 ve třídě
o odpoledne 14:30 - 16:30 na zahradě ZŠ či ve třídě
 STRAVOVÁNÍ - svačiny zajišťuje MŠ Nad Parkem
- obědy zajišťuje Vývařovna MŠ Matjuchinova
o odhlašování stravy – strava musí být odhlášena den předem do 9 hodin
formou SMS na telefon hospodářky školy 725 919 833
 OMLOUVÁNÍ DĚTÍ – do 8 hodin na telefon tříd
třída BERUŠKY – děti z MŠ Matjuchinova (mobil pro omlouvání 608 976 461)
třída MOTÝLCI – děti z MŠ Nad Parkem (mobil pro omlouvání 608 736 524)
třída VČELIČKY – děti z MŠ Nad Parkem (mobil pro omlouvání 725 919 840)

 CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO ŠKOLY:
- batůžek s plastovou viditelně podepsanou lahví denně vymytou
- hodné oblečení a obuv pro maximální pobyt venku + náhradní oblečení
(spodní prádlo, tričko………)
- pláštěnku, holínky
- bačkory
- pyžamo (předškoláci čisté tričko)
- ochranné prostředky proti slunci – pokrývka hlavy, opalovací krém – děti si
aplikují samostatně
- 1x roušku v uzavíratelném sáčku
 PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19
o Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
o Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do
samostatné místnosti a kontaktováni zákonní zástupci dítěte. Zákonní zástupci
mají povinnost dítě bezodkladně vyzvednout.
o O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti jsou
povinny okamžitě nasadit roušky a používat je do doby, dokud není známý
zdravotní stav indisponovaného dítěte.

