Mezinárodní Montessori škola Olomouc - mateřská škola a základní škola, z.ú.,
se sídlem Vídeňská 675/5, Olomouc, 77900

V souladu s usneseními vlády č. 957 a 958 ze dne 30.09.2020 a v
souladu s mimořádným opatřením KHS Olomouc č. 1/2020
vydávám POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K DOCHÁZCE DO MŠ OD
05.10.2020
RÁNO:
 Do školky přivádíte zdravé dítě (bez teploty a dalších příznaků infekčního onemocnění)
 Dítě si s dopomocí personálu školky řádně umyje ruce

BĚHEM DNE:
 Do školky vstupují v době výuky pouze děti a zaměstnanci školy
 Při aplikaci specifických opatření vycházíme z aktuálních opatření vlády ČR a KHS Olomouc
◦ výuka probíhá standardním způsobem, děti ani dospělí nemusí mít při výuce ochranu úst a nosu
(mateřské školy mají výjimku z omezení provozu škol KHS OL č. 1/2020)
 Zaměstnanci MŠ dohlíží na zvýšenou osobní hygienu dětí a jsou jim nápomocni při použití
dezinfekčních prostředků. Jsou používány výhradně jednorázové ručníky a kapesníky.
 Pro společné stravování platí následující opatření: ◦ stoly jsou umyty a vydezinfikovány před a po
servírování jídla
◦ příbor dětem vydá zaměstnanec školky v rukavicích, děti nezaměňují nádobí, hrnečky
◦ před i po jídle si děti pečlivě umyjí ruce ◦ u stolu sedí maximálně 6 dětí
 Při odpočinku je zajištěno dostatečné větrání, na lehátkách se střídá směr ležících dětí
 Zaměstnanci MŠ ve zvýšené míře dohlíží, aby nedošlo k záměně hrníčků, příborů, ...
 Pobyt venku je zařazován co nejčastěji, pozornost je věnována mikroklimatu ve třídách

PRŮBĚŽNĚ
 Mimoškolní činnosti zatím neprobíhají
 Rodiče informují školku o změnách zdravotního stavu dítěte či zdravotní situace v rodině

Mezinárodní Montessori škola Olomouc - mateřská škola a základní škola, z.ú.,
se sídlem Vídeňská 675/5, Olomouc, 77900
 Podle §7, odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví bude dítě vykazující známky akutního
onemocnění odděleno od ostatních dětí, bude zajištěn dohled a neprodleně informován zákonný
zástupce

Účinnost opatření: od pondělí 05.10.2020
V Olomouci 04.10.2020 Lukrécia Lachmanová

