Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, pobočka Větrná 869, Hořovice

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ s nástupem od 12. 4. 2021
Bez testu není do MŠ vstup dětem ani zaměstnancům dovolen
Následující opatření vyplývají z aktuálně platných vládních nařízení a jsou v souladu
s legislativou MŠMT a MZČR.
PROVOZ 6.00 -16. 30hod.
pro děti předškoláky a děti rodičů vybraných profesí (zdravotníci, pedagogové, policie,
vojsko,sociální pracovníci, zaměstnanci ÚP, FÚ, ČSSZ).
Rodič vybrané profese předloží na třídě potvrzení svého zaměstnavatele.
ÚPLATA: plné školné, mimo děti – předškoláčky
RANNÍ přijímání – doprovod 1 osoba, čeká 15 min na výsledek stěru mimo budovu
TESTOVÁNÍ - neinvazivní testování – přední část nosu, stěr vatovou tyčinkou
- testovací dny: pondělí a čtvrtky (přijde –li dítě do MŠ mimo tyto dny, bude otestováno a
dále pak dle stanoveného harmonogramu – tj vždy pondělí a čtvrtek)
- vyňati z testování = děti, které prodělali Covid v období posledních 90 dnů od pozitivního
testu, rodič doloží učitelce sms zprávu nebo potvrzení ze zdravotnického zařízení
- nelze uznat testování doma
- dle instrukcí asistentky rodič otestuje svoje dítě, odevzdá testovací sadu a vyčká venku 15
minut s dítětem na výsledek, rozestupy mezi rodinami min. 1,5 metru
- pokud bude dítě ráno doprovázet jiná osoba než rodič musí rodič dodat písemný souhlas
s tím, že tato osoba může provést stěr z nosu
- výsledek pozitivní – rodič obdrží potvrzení o výsledku testu, kontaktuje pediatra, vyžádá si
PCR test, dále dle pokynů lékaře
OCHRANA ZDRAVÍ
- do MŠ jen dítě zdravé, bez zdravotních potíží
- v případě alergické rýmy, kašle je nutno doložit lékařskou zprávu pediatra
HYGIENA, BEZPEČNOST
- praní lůžkovin a ručníků min. 60°C (ručníky = MŠ, lůžkoviny = rodič)
- každé dítě musí mít ve skříňce uloženou ochranu nosu dle hygienické normy (ne látkovou)
v uzavíratelném obalu
- plyšáka do MŠ ano, nepřenášet
REŽIM
- beze změn
- vydávání dětí bez vstupu rodičů do budovy
- po obědě 12.15 – 12. 30 předání u vchodu do budovy /venku, podobně i odpoledne
VÍCE: Info u svých třídních učitelů + www.mmshorovice.cz (během víkendu, např. instruktáž
k testování)
Zpracovala: H. Nesnídalová, dne 8. 4. 2021

