Provoz mateřské školy Zeleneč v období od 25.5.2020 do konce školního roku
Provoz mateřské školy bude obnoven 25.5.2020 v omezené formě provozu. Nebude otevřeno stávajících 6 tříd, ale pouze 5 tříd. Důvodem omezení jsou zaměstnanci, kteří patří do rizikové skupiny (dle MZ). Žádáme proto všechny nezaměstnané rodiče, aby zvážili možnost nechat si dítě v domácí péči. Velice by nám to usnadnilo provoz.

I. Cesta do školy a ze školy
·	Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
·	Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými opatřeními ( není nutné u doprovodu dítěte - členů jedné domácnosti).
II. Příchod k MŠ a pohyb před školou
·	Při příchodu do MŠ před vchodem bude školnice, která zajistí, že v šatně třídy budou pouze dva rodiče s dětmi, po odchodu rodičů budou vpuštěni další. 
·	Rodiče budou mít po celou dobu v MŠ zakrytá ústa a nos rouškou.
·	Před předáním dítěte do třídy rodič dohlédne na důkladné umytí rukou dítěte ( ve třídách Ježci, Sluníčka, Berušky, Cvrčci). V ostatních třídách zajistí učitelka.
·	Rodiče co nejrychleji opustí prostor MŠ.
·	V případě, že učitelka přebírající dítě od rodiče shledá na dítěti známky onemocnění, dítěti bude změřena teplota a bude informována ředitelka nebo zástupkyně MŠ, která situaci posoudí.
·	Při odchodu z MŠ budou dodržovány tyto časy vyzvednutí dítěte: po obědě od 12:15 – 12:45, v odpoledních hodinách od 15:00 – 17:00. Při vyzvedávání po obědě budou jako při příchodu vpouštět do budov školnice, odpolední vyzvedávání se bude uskutečňovat venku na zahradě, rodič vždy s rouškou, dodržovat rozestupy 2m.
III. V prostorách MŠ
·	Děti v prostorách MŠ bez roušek, pedagogové budou vybaveni štíty, které dle vlastního zvážení doplní rouškou nebo respirátorem ( není povinnost).
·	Aktivity se budou realizovat převážně venku, v prostorách zahrady. Pro každou třídu bude vymezen prostor zahrady, který si třídy po hodině pobytu vymění. ( Je třeba děti vybavit vhodným oblečením na pobyt venku i za zhoršeného počasí).
·	Ve třídách se bude stále větrat, při nepříznivém počasí nejméně 1x za hodinu po dobu 5-ti minut.
·	Několikrát denně budou stírány dezinfekcí nejčastěji používané plochy tj. vypínače, spínače světel, kliky, stoly.
IV. Při podezření na možné příznaky COVID-19
·	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 dýchacích cest, nesmí do MŠ vstoupit.                                                                                                     Rodiče budou povinni vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ. V případě odmítnutí podepsání tohoto tiskopisu nebude dítě do třídy vpuštěno.
·	Při změně stavu dítěte během pobytu v MŠ ( kašel, dušnost, teplota) bude dítě izolováno od ostatních a bude informována spádová hygienická stanice. Zákonný zástupce je povinen dítě co nejdříve z MŠ vyzvednout. V případě změny zdravotního stavu zaměstnance MŠ , opustí zaměstnanec v co nejkratší době školu. V obou případech děti změní aktivitu na pobyt venku nebo budou přemístěny do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte nebo zaměstnance.
V. Zajištění stravování v MŠ
·	Škola zajistí stravu 3x denně v běžné podobě - 2x svačina, oběd: polévka a druhý chod.
·	Pitný režim zajistí ve třídách pedagogové, kteří samy dětem pití nalijí.
·	Děti si nebudou při svačinách samy dávat jídlo na talíř, ani připravovat příbory k obědu - vše zajistí kuchařky na výdejnách.



