
Dobrý den, milí rodiče,
od 12.4.2021 se v rámci rozvolnění otevírají MŠ a to za níže uvedených podmínek.

Otevření MŠ: 
1. pro děti  v povinném předškolním vzdělávání
2.  pro  ostatní  děti,   jejichž    rodiče  jsou  zaměstnanci  vybraných  profesí  (kritická
infrastruktura, IZS)

-Vybrané profese:
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů
- příslušníci ozbrojených sil
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst.  1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
- zaměstnanci Finanční správy České republiky

Podmínky docházky pro  děti, které budou od 12.4. navštěvovat MŠ:

1. 2x týdně testování neinvazivními antigenními testy – pondělí a čtvrtek 
    samotný průběh testování, pokud možno za přítomnosti rodiče

– bude probíhat výtěrem z nosu
– výtěr provede zákonný zástupce nebo dítě samo
– u následného vyhodnocení – bude cca za 15 min - již nemusí být rodič přítomen 
– v případě pozitivního testu musí zákonný zástupce dítě okamžitě v MŠ vyzvednout

a o  výsledku testu ihned informovat praktického lékaře pro děti a dorost.

 2.  dítě při příchodu do MŠ nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19
     -     zvýšená tělesná teplota
     -     suchý kašel
     -     dušnost
     -     zažívací potíže (nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha)
     -     ztrátu chuti a čichu
     -     bolest v krku
     -     bolest svalů a kloubů
     -     rýmu, ucpaný nos
     -     bolest hlavy

   !    Podmínky  docházky pro  děti,  které    nespadají     do  režimu       povinného   předškolního
vzdělávání:
Pro tyto děti  navíc platí podmínka,  aby  zákonný zástupce před nástupem dítěte doložil
písemné potvrzení od zaměstnavatele o pracovním poměru v kritické infrastruktuře.


