Informace a pravidla docházky k provozu mateřské školy Na Balkáně ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke Covid – 19.

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými
předpisy a to v úterý 1. 9. 2020.
Snažíme se o návrat k co možná nejběžnějšímu režimu vzdělávání, ale s respektem k aktuálním
epidemiologickým opatřením.
Při organizaci vzdělávání se budeme řídit opatřeními vydanými Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v Praze dne 17. 8. 2020 s názvem Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke Covid - 19, (dále také ,,MANUÁL“). Je veřejnosti k dispozici na stránkách
MŠMT.
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Do budovy MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba, (je omezen pohyb třetích osob ve škole).
Není požadováno Čestné prohlášení.
Není stanoveno plošné omezení počtu dětí.
Je požadována desinfekce rukou rodiče i dítěte při vstupu, děti budou dbát na zvýšenou
hygienu i v průběhu celého dne.
Osobám, které trpí respiračním onemocněním je vstup do budovy zakázán.
Pokud budou zjištěny u dítěte příznaky akutního onemocnění, jako je teplota, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu, bude
dítě izolováno s dozorující osobou v místnosti izolace a bude informován zákonný zástupce
dítěte o bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy. Rodič kontaktuje svého praktického lékaře
pro děti, který rozhodne o dalším postupu. Pro tento případ musí mít každé dítě ve svém pytli
v uzavíratelném igelitovém sáčku 2 ochranné roušky.
U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky rýmy a kašle potvrzuje
praktický lékař pro děti, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání tohoto potvrzení
je dítěti umožněn vstup do budovy školy.
Školní stravování bude probíhat podle doporučení uvedených v ,,Manuálu“.
Každé dítě si přinese jménem označenou lahev s pitím.
Distanční výuka předškoláků bude probíhat v případě vyhlášení krizových nebo mimořádných
opatření KHS nebo plošným opatřením MZd, nebo z důvod karantény v případě, že v MŠ
nebude více než polovina povinně předškolně vzdělávaných dětí. V ostatních případech nemá
škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Tato pravidla docházky se mohou změnit v závislosti na semaforu. Podle semaforu mohou být
zavedena další specifická opatření. Semafor bude vyhodnocen 29. 8. 2020, doporučujeme sledovat
opatření pro Prahu, budou se nás týkat.
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