Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace
V Brně dne 05. 05. 2021
Oznámení ředitelky školy:
s účinností od 10. 05. 2021 je mateřská škola
OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI BEZ POVINNOSTI JEJICH TESTOVÁNÍ.
Od 10. května jsou všechny děti automaticky přihlášené ke stravování. Pokud dítě 10. 05.
2021 nenastoupí do MŠ, odhlaste obědy SMS zprávou na telefonním čísle +420 773 193 721.

Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace
ŠKOLNÍ ŘÁD
Dodatek č.2
účinný od 10. 05. 2021
V souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví vydávám jako ředitelka školy tento dodatek
č. 2 ke Školnímu řádu.
1. OSOBNÍ PŘÍTOMNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Od 10. května 2021 bude umožněna osobní přítomnost v mateřské škole všem dětem
bez povinnosti testování.
2. PROVOZ ŠKOLY
Všechny třídy budou mít od 10. května 2021 provoz od 6:30 do 16:30 hodin.
3. OSTATNÍ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
Ochrana dýchacích cest:
•

všechny osoby vstupující do budovy školy jsou povinny mít správně nasazenou ochranu
dýchacích cest (dle aktuálního nařízení MZ), s výjimkou dětí do dvou let, dětí účastnících se
předškolního vzdělávání a pedagogických pracovníků při zpěvu, hře na dechový nástroj
a předvádění cviků),

•

ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě vidělo učitelce na ústa je možné, aby
učitelka použila jako ochranný prostředek ochranný štít,

•

při pobytu venku, při pochůzce – používají děti a zaměstnanci školy ochranu dýchacích cest
pouze v případě kontaktu s cizí osobou na vzdálenost kratší než dva metry.

Dezinfekce rukou:
•

každá osoba vstupující do budovy školy je povinna provést dezinfekci rukou připraveným
dezinfekčním prostředkem,

•

děti si před vstupem do třídy myjí ruce mýdlem a vodu po dobu min. 30 sekund.

Rozestupy:
•

osoby přivádějící děti do mateřské školy jsou povinny respektovat maximální počet
dospělých osob v šatně jednotlivých tříd stanovený na 2 dospělé osoby

•

dobu pobytu v prostorách mateřské školy zkrátit na co možná nejkratší možnou.

Testování zaměstnanců
•

zaměstnanci jsou povinni 1x týdně absolvovat preventivní test na onemocnění Covid-19.

I nadále není dětem dovoleno přinášet do mateřské školy věci, které bezprostředně nesouvisí
s předškolním vzděláváním (vlastní hračky apod.).
S ohledem na skutečnost, že bude vzdělávání dětí přesouváno v maximální možné míře
do venkovního prostředí, vybavte děti oblečením odpovídajícím střídání teplot, případně batůžkem
a láhví s nápojem.

Tento Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu ruší k 09. 05. 2021 platnost a účinnost Dodatku
č.1 ke Školnímu řádu Mateřské školy Kamarád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace.

V Brně dne 05. 05. 2021

Bc. Lenka Skokanová, v.r.
ředitelka školy

