ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA PRO RODIČE DĚTÍ
ZE VŠECH TŘÍD
-

při nástupu do školy musí rodič vyplnit formulář Čestné prohlášení. Ten si lze
stáhnout na webových stránkách /msnerudova.cz/. Bez tohoto prohlášení nemůže
učitelka dítě přijmout do kolektivu

-

v areálu školky rodiče nosí roušky a dodržují předepsané rozestupy

-

rodiče hlásí jakoukoliv nemoc a karanténu telefonicky učitelce

-

dítě nesmí do školního zařízení má-li rodič příznaky nemoci COVID-19. To platí
i v případě karantény před provedením testu na nemoc COVID-19.

-

dítě má v šatně stabilně roušku pro případ, že by někdo ve třídě vykazoval projevy
nemoci Covid 19

-

do školky vodí dítě jen jeden rodič

-

provozní doba MŠ se nemění: 6.00 až 16.30 hodin.

-

změna je, že se školka v době od 8.30 do 12 hodin a od 12.30 do 14.00 UZAMYKÁ.
To znamená, že děti přicházejí do školy do 8.15 a po obědě odchází mezi 12 a 12.15
hodinou. Pro odpolední odchod se MŠ otevírá ve 14.00 hodin

-

rodiče omezí dobu pobytu v areálu školy na nezbytně nutnou dobu

-

jinou nepřítomnost /než nemoc, karanténu/ nahlásí SMS zprávou učitelce na třídě

-

učitelka má právo nepřijmout dítě v případě sebemenšího podezření na nemoc

-

budeme se snažit přesouvat činnosti ven do prostor zahrady, a proto prosíme rodiče, ať
připraví do šatny oblečení na pobyt venku a to na všechny varianty /pláštěnku,
gumovky atd./

-

pokud rodiče mohou, vyzvednou si děti po obědě

-

prosíme, aby děti v této době nenosily do školky plyšáky a jiné hračky

-

prosíme o součinnost při upevňování hygienických zásad – učte dětí mýt si důkladně
ruce, používat dezinfekci a dodržovat základy hygieny – zakrývat si pusu při kašlání,
používat kapesník atd.

STRAVOVÁNÍ
-

v pondělí 2.listopadu mají všechny děti automaticky odhlášenou stravu. Platit
budou jen skutečně přítomní. V průběhu pondělka si individuálně řešte odhlašování
stravy na telefonu: 387424595 nebo 601389386

-

v pondělí 2.11. se oběd z organizačních důvodů nebude vydávat. Výdej bude možný
až od úterka 3.11.2020.

-

jídlo se v případě nepřítomnosti vydává pouze první den a to do plastové krabičky,
kterou si rodiče na místě zaplatí /5,-Kč/. Prosím připravte si adekvátní minci. Vydává
se pouze hlavní chod bez polévky. Rodiče z odloučeného pracoviště na Rudolfovské si
jídlo také vyzvedávají na MŠ Nerudova!

-

Vydej je od 11.00 – 11.15 hodin. Pro tuto situaci bude otevřena boční branka, která se
otevírala v době opravy ulice Nerudova. Branka bude otevřena jen pro tuto dobu

-

Jídlo se nově vydává z malého okýnka /bude označeno/ je to cca 30m rovně od boční
branky. Prosím dodržujte rozestupy

-

pro odhlašování stravy využívejte telefonní číslo: 387424595 nebo 601389386.

