Mateřská škola Karásek v Praze 12, příspěvková organizace,
Karasova 1829/14, 143 00 Praha 4 – Modřany

Aktualizace hygienických podmínek v MŠ Karásek od 26. 10. 2020.
•

Rodiče (každý dospělý, kdo přivádí, odvádí dítě) vstupují do areálu MŠ s ochrannými
prostředky dýchacích cest, které mají venku, i po nezbytně nutnou dobu v šatně
správně nasazeny.

•

Na základě usnesení Bezpečnostní rady hl. m. Prahy ze dne 20. 9. 2020 je nutné, aby
každá dospělá osoba při vstupu do budovy školy použila desinfekci na ruce.
Desinfekce je pro vás připravena u vchodů - jedná se o ,,anticovid", ale můžete
samozřejmě použít i desinfekci vlastní, kterou si nosíte s sebou.
Přijímáme pouze zdravé děti (bez teploty, rýmy, kašle, průjmu, zvýšené únavy.),
pokud dítě trpí alergickou rýmou – je nutné potvrzení od lékaře.
Po převlečení v šatně rodič zazvoní na zvonek a vyčká příchodu učitelky, rodiče nesmí
vstupovat do vnitřních prostor umývárny a tříd.
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•
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•
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•
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•

Dítě si při vstupu do umývárny ihned důkladně umyje ruce mýdlem pod dozorem
učitelky.
Pokud rodič rozhodne, aby dítě nosilo po celou dobu přítomnosti v MŠ roušku, musí
mít dostatečné množství náhradních roušek a sáčky na čisté/použité roušky.
Dítě bude mít k dispozici v šatně svůj pytel na oblečení jako dosud, ale bude v něm
pouze sáček s náhradním oblečením, oblečení na pobyt ve třídě a pláštěnka V botníku
holínky, nebo nepromokavou obuv do deště. Je důležité, aby se nehromadilo
množství oblečení v pytlích a na policích. Dítě bude mít ve svém pytli plastový
uzavíratelný sáček s 1 rouškou, která bude použita v případě, že se u dítěte při pobytu
v mateřské škole objeví příznaky onemocnění. Doporučujeme nenosit vlastní hračky.
Při vyzvedávání dítěte rodič opět zazvoní na zvonek v šatně a počká u dveří na
příchod učitelky. Nevstupuje do třídy.
V případě, že bude dítě v průběhu pobytu v MŠ vykazovat jakékoliv příznaky
onemocnění, bude rodič povinen po vyzvání neprodleně dítě vyzvednout, do té doby
bude dítě v izolaci s rouškou.
Doba příchodu do MŠ je od 6:30 do 7:00 v 1. třídě. Následně od 7:00 do 8:30 na svých
třídách. Provoz MŠ je do 17:00 hodin (pokud by došlo k nákaze u někoho z dětí nebo
personálu a bylo nutné část zaměstnanců poslat do ,,karantény“, pak se bude muset
provozní doba školy zkracovat).
Rodič je povinen ihned nahlásit změnu zdravotního stavu dítěte, zejména jedná-li se o
respirační onemocnění.
Při podezření na nákazu COVID-19 jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně
ohlasit.
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Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte
(Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021):
•

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do
mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu
nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.

•

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do
mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší
sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu
nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci
dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

•

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je
nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Okamžitě jsou kontaktováni
zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.

•

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem
alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař
pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole .

Prosíme Vás, abyste do školky vodili pouze zdravé děti.
Dále Vás prosíme, abyste zvážili nutnost docházky svých dětí v této nelehké době.
Naším cílem je zajistit bezpečnost a zdraví všech dětí a zaměstnanců školky.
Žádáme zákonné zástupce dětí, aby si zorganizovali čas tak, aby se předcházelo
shromažďování v šatnách a před budovou mateřské školy.
Chápeme, že opatření, která slyšíme každý den, nejsou příjemná a mnozí s nimi
nesouhlasí, ale abychom předešli nepříjemné situaci s dalším uzavřením MŠ, žádáme
Vás o dodržování především dvou základních opatření.... ROUŠKA x RUCE.

V Praze dne 23.10.2020

Lenka Kouřilová
ředitelka školy
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