Aktualizace informací k provozu Mateřské školy
Pelhřimov od 25. 2. 2021 vzhledem ke covid-19
(dle pokynů MZ a MSMT)

 Provoz v Mateřské škole Pelhřimov funguje v plném rozsahu na všech
pracovištích ve městě, pokud není v některých třídách nařízena KHS
karanténa z důvodu výskytu nákazy COVID-19.
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, hustá
rýma, náhlá ztráta chuti a čichu…)nesmí do školy vstoupit.
 Pokud se onemocnění COVID-19 vyskytne v rodině, jsou zákonní
zástupci povinni informovat o této skutečnosti ředitelku MŠ na
telefonu 778772287.
 Děti, které trpí alergií nebo chronickým onemocněním dýchacích cest a
jsou léčeny, přinesou čestné prohlášení, případně potvrzení od lékaře,
neboť tyto projevy lze zaměnit za příznaky onemocnění COVID-19.
 Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti.
 Osoba (vždy jen jedna), která dítě do MŠ přivádí a která ho odvádí, se
v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně nutnou
dobu, vždy s respirátorem (FFP2/KN 95) bez výdechového ventilu,
případně se zdravotnickou obličejovou maskou normy ČSN EN
14683+AC, při vstupu do budovy použije dezinfekční roztok na ruce, a
zároveň dbá dodržování předepsaných rozestupů mezi osobami
v areálu MŠ. Děti si před vstupem do třídy důkladně umyjí ruce.
 Pokud dítě začne vykazovat některý z možných příznaků COVID-19
v průběhu dne v MŠ, bude izolován od ostatních v určené místnosti a
pod dohledem zaměstnance MŠ, zákonný zástupce je povinen si dítě
neprodleně po informování vyzvednout a telefonicky zkontaktovat
dětského lékaře.
 Pokud se v mateřské škole Pelhřimov onemocnění COVID-19 vyskytne,
budeme se řídit pokyny KHS a informujeme ostatní rodiče.
 V případě, že bude dítě, které má povinné předškolní vzdělávání,
v karanténě, musí MŠ zajistit výuku na dálku s přihlédnutím na
podmínky rodiny, u ostatních dětí je vzdělávání na dálku dobrovolné.






Prosíme rodiče, aby vždy uváděli případné změny telefonních čísel a
e-mail adres.
Školní stravování je v MŠ zajištěno v plném rozsahu, dle hygienických
požadavků.
V MŠ jsou dodržována předepsaná hygienická opatření.
Pokud bude dítěti nařízena karanténa a MŠ nebude uzavřena, jedná se
o omluvenou nepřítomnost dítěte a úplata za vzdělávání se hradí.
V případě uzavření všech pracovišť mateřské školy z rozhodnutí KHS
stanoví ředitelka MŠ maximální výši úplaty poměrně poníženou podle
délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo
přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská
škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
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