Mateřská škola Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková
organizace

Vnitřní směrnice
Provoz MŠ Čtyřlístek Terezín ve školním roce
2020 – 2021
Vzhledem ke Covid 19
(Příloha ke školnímu řádu)
Projednáno na pedagogické radě a provozní poradě dne 24.8.2020














Do MŠ může pouze zdravé dítě, bez příznaků infekčních onemocnění
Pokud dítě trpí alergickou rýmou, kašlem apod., zákonní zástupci
doloží MŠ potvrzení od alergologa, popřípadě dětského lékaře
Po ukončení nepřítomnosti dítěte v mateřské škole z důvodu
podezření na infekční onemocnění, zákonný zástupce dítěte doloží
potvrzení od lékaře dítěte, že je dítě zdravé a může docházet do MŠ
Při vstupu do MŠ bude prováděn běžný ranní filtr. Bude-li dítě
projevovat známky nákazy infekčním onemocněním nebude do MŠ
moci vstoupit
Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky
infekčního onemocnění ( kašel, rýma, vyrážka, teplota, průjem
apod.) nemohou do mateřské školy vstoupit. V opačné, případě bude
tato osoba z MŠ vykázána.
Vyskytnou li se příznaky infekčního onemocnění v průběhu
přítomnosti dítěte v mateřské škole, neprodleně dojde k poskytnutí
roušky ( dítě i dohled ) a umístění dítěte do předem připravené
místnosti. Dítě zabezpečuje pověřená osoba (zaměstnanec mateřské
školy). Současně bude informován zákonný zástupce dítěte
s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte v nejkratším možném
čase. Zákonný zástupce kontaktuje telefonicky praktického lékaře,
který rozhodne o dalším postupu.
Jednu čistě vypranou a nepoužitou roušku v obalu musí mít dítě
neustále ve své šatní skříňce
Před vstupem do budovy je k dispozici dezinfekce, prosíme použijte
ji (u hlavního vstupu jednotlivých budov)


















Zákonný zástupce dítě v šatně převlékne a předá učitelce (nebo jiné
pověřené osobě) ve třídě
Předání dítěte proběhne rychlou formou, rodiče se budou zdržovat
v budově MŠ pouze na dobu nezbytně nutnou, stejně tak i mimo
budovu. Do tříd a ostatních prostor mateřské školy je vstup
zakázán.
V případě potřeby konzultace si zákonný zástupce domluví schůzku
s pedagogem telefonicky na tel. čísle 736 688 879
Budovy MŠ se uzavřou v 8.00 hodin
Pokud dítě nebude odhlášeno včas, zákonný zástupce má možnost
odnést si oběd domů pouze první den jeho nepřítomnosti a to ve
svých jídlonosičích. Tel. pro odhlášení stravování: 730 512 730
Dítě bude předáno zákonnému zástupci a ve výjimečné, případě
pouze osobě uvedené ve zmocnění
Pokud se v rodině dítěte vyskytnou příznaky infekčního onemocnění,
nebo bude jeden z členů domácnosti v karanténě, zákonný zástupce
ponechá své dítě doma, dokud nepomine nebezpečí nákazy, v rámci
zajištění ochrany zdraví ostatních (platí pravidlo dodání zprávy
lékaře, nebo čestné prohlášení zákonného zástupce)
Úplata za předškolní vzdělávání v době nemoci dítěte se nemění.
V případě, že bude v karanténě celá mateřská škola, nebo celá třída,
bude úplata za předškolní vzdělávání úměrně ponížena
V případě uzavření MŠ z důvodu karantény bude pokračovat
distanční výuka dětí s povinnou předškolní docházkou ( děti věku 5
– 6 let , nebo s odloženou školní docházkou. Výchovně vzdělávací
činnost bude zajišťovat třídní pedagog. Formou vzděláváním přes
internet, přenos informací facebook mateřské školy, webovými
stránkami školy, nebo písemnou formou.
Povinnost zákonných zástupců je informovat MŠ aktuálního a
funkčního telefonního čísle obou zákonných zástupců a jejich místa
pobytu, popřípadě jiných důležitých změnách. Změny oznamují třídní
učitelce a řediteli školy.
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