Vážení rodiče,

provoz mateřské školy
bude obnoven 18. 5. 2020

https://www.zlin.eu/materske-skoly-ve-zline-se-znovu-otevrou-aktuality-5554.html



V týdnu od 11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 nahlaste na emailovou adresu
morysak@seznam.cz, zda vaše dítě nastoupí k docházce od 18. 5.
2020, popř. dítě omluvte



žádáme rodiče, aby dítěti přinesli prázdnou plastovou,
uzavíratelnou a označenou láhev (vhodná je např. láhev na kolo),
kterou budou děti používat místo hrníčků v rámci pitného režimu
(láhev si budou děti nosit do MŠ denně)

Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace
tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU
A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM
SARS-COV-2
a na základě dokumentu MŠMT ze dne 30.4.2020
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
vydává škola tato opatření:
A. Rodiče (zákonní zástupci) :
1) Rodič před zahájením účasti dítěte ve škole doloží „Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového onemocnění“.
2) Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy a používají ochranné prostředky
dýchacích cest.(dále jen „rouška“)
3) Po vstupu do budovy použijí rodiče i děti dezinfekční prostředek umístěný při vstupu
do budovy.
4) Rodiče doprovázející děti musí v prostorách mateřské školy vždy používat roušku
5) Po příchodu do MŠ rodiče dítěti roušku sejmou a neukládají ji v prostorách MŠ,
použitou roušku odnesou s sebou
6) Rodiče musí v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup.
7) Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy musí být minimalizována.
8) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte,
musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.
9) Rodiče zajistí pro dítě čistou sterilní roušku uzavřenou v neprodyšném obalu a
označenou jménem a příjmením dítěte. Tuto roušku bude mít dítě uloženu po celou
dobu pobytu ve své skříňce
B. Děti :
1) Po příchodu do třídy si dítě musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30
sekund popř. použít dezinfekční prostředek.
2) Dítěti může být provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.
3) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.
4) Pobyt venku je realizován po skupinách, prostorově nebo časově oddělen.
5) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé
činnosti.
6) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být
okamžitě odděleno od ostatních dětí a informováni zákonní zástupci dítěte a příslušná
KHS.
7) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocní, musí ostatní děti ze
skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav
indisponovaného dítěte.

Příloha č.1 „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
Jméno a příjmení (dítěte)
…........................................................................................................................................................
datum narození:...............................................................................................................................
trvale bytem:….................................................................................................................................
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu
apod.).
2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
V.......................................
Dne ...................................
………………………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce nezletilého
Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou
systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.
hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
1 b) při protinádorové léčbě,
2 c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin
(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z
bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Mateřská škola Zlín,
tř. Tomáše Bati 1285,
příspěvková organizace
760 01 Zlín

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O ZMĚNĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU A BEZINFEKČNOSTI
Jméno a příjmení dítěte:
………………………………………………………………………………………………………
…
Datum narození:……………………………………………………………………………..
Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………

Prohlašuji, že pokud dojde ke změně zdravotního stavu, či
případně při nařízení karantény, budu mateřskou školu o
všem bezodkladně informovat.
V……………………………………….
Dne……………………………………

………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

