Zpřísněné podmínky provozu MŠ Jedomělice a školní jídelny od 1. 9. 2021
 vstup do budovy MŠ jednotlivě (zákonný zástupce + dítě), a to zákonný zástupce
s rouškou a oba s následnou dezinfekcí rukou; dezinfekce bude k dispozici;
 před vstupem do třídy provede pedagog ranní zdravotní filtr (kontrola příznaků
virového onemocnění – rýma, kašel, dušnost); pokud bude dítě vykazovat jakýkoliv
z těchto příznaků, nebude do MŠ přijato – nelze ho zařadit do kolektivu;
 zákonný zástupce v šatně dohlédne na převlečení dítěte, poté jej předá pedagogovi
nebo osobě pověřené ředitelkou MŠ a neprodleně odchází, nově příchozí děti od
1.9.2021 půjdou i s rodiči do tříd;
 odchod dětí z MŠ: rodiče po zazvonění nahlásí zřetelně jméno dítěte do
videotelefonu před vchodem do budovy MŠ a vyčkají příchodu pedagoga (resp. osoby
pověřené) s dítětem;
 zdržování se v prostorách MŠ i v areálu zahrady je nutné omezit na co nejkratší dobu
a dodržovat sociální distanc;
 školní jídelna bude v běžném provozu a děti budou mít stravu tak, jak jsou zvyklé;
bude kladen zvýšený důraz na hygienu a větrání;
 všechny prostory MŠ budou několikrát denně pravidelně dezinfikovány; rovněž bude
kladen zvýšený důraz na hygienu a větrání;
 zvýšená frekvence mytí a dezinfekce rukou;
 v prostorách školy nemají děti povinnost nosit roušky; pro případ nutnosti je
doporučeno, aby dítě v šatně mělo 1 ks roušky, uložené v sáčku;
 společné akce dětí s rodiči (např. dýňování, třídní schůzky apod.) a další školní i
mimoškolní aktivity zatím zvažujeme, dle lokálního vývoje situace s Covid-19 a
následným opatřením MŠMT a KHS;
 dovoz dětí ze Slaného a okolí bude probíhat v běžném režimu; děti nemusí mít při
přepravě v hromadné dopravě roušku;
 výuka bude probíhat co nejvíce venku, v areálu školy, pro děti s povinným
předškolním vzděláváním při neúčasti většiny z této skupiny, bude pokračovat
vzdělávání distančním způsobem, ostatní děti pokračují v prezenčním vzdělávání
v MŠ nebo se řídí vládním opatřením.
V Jedomělicích dne 24. srpna 2021

Jana Nedvědová, ředitelka MŠ

