Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice
tel.: 417538958, e - mail: info@mssukova.cz
Vážení rodiče,
ředitelka MŠ rozhodla, po projednání se zřizovatelem a podle ust. § 3 ods. 2 vyhlášky č.
14/2005 Sb., o znovuotevření naší mateřské školy od 11. 5. 2020. V souvislosti se situací
COVID-19 jsme na doporučení MŠMT a po domluvě se zřizovatelem povinni zavést několik
zásadních opatření. Doufáme, že se nám společně podaří vše zvládnout tak, abychom byli
všichni v klidu, v pohodě a ve zdraví.
Děkujeme Vám za ohleduplnost.

Pravidla provozu MŠ v souvislosti s COVID-19
1. Pro všechny osoby pohybující se před budovou MŠ platí povinnost zakrytí úst a nosu.
2. Děti můžeme přijímat pouze v případě, že budou úplně zdravé, tj. nebudou jevit
žádné známky onemocnění.
3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým
příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
4. Rodiče jsou po vstupu do MŠ povinni podepsat jednorázové Čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
5. Při vstupu do MŠ bude dětem změřena teplota.
6. Při vstupu do MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce naším desinfekčním
prostředkem.
7. Po vstupu do MŠ si mohou děti roušku sundat, doprovázející osoba je však nadále
povinna se v prostorách MŠ pohybovat s rouškou.
8. Doprovázející osoba se pohybuje ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ pouze
po nezbytně nutnou dobu (zejména při předání nebo vyzvednutí dítěte).
9. Děti a personál školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Při kontaktu
s doprovázejícími osobami si je pracovníci školy z ohleduplnosti nasadí.
10. Děti, které nenastoupí v květnu ani na jeden den, budou na tento měsíc
osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání.
Provoz školy zůstává dále bez ostatních omezení a my doufáme, že se zde Vaše děti budou
opět cítit příjemně. V každém případě však prosíme všechny rodiče o posouzení, zda dítě
do školy opravdu posílat musí. Apelujeme tak především na rodiče na MD a rodiče
v domácnosti, jelikož i my máme mezi zaměstnanci osoby s rizikovými faktory.

VTeplicích, 6. 5. 2020

Lenka Sigmundová, ředitelka MŠ Pramínek

