Vážení rodiče,
dne 11.3.2020 došlo k mimořádnému opatření, a to uzavření základních škol, základních škol
speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Přestože se toto opatření výslovně netýká mateřských škol, dětských skupin a lesních mateřských
škol, MŠMT doporučuje zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.
O přerušení provozu naší dětské skupiny zatím neuvažujeme. Situaci budeme dále pečlivě sledovat
a v případě jakéhokoliv nebezpečí, vysoké absence či rozšíření mimořádného opatření na předškolní
zařízení dětskou skupinu Sluníčko uzavřeme.
Dále žádáme všechny rodiče o ohleduplnost při návratu z dovolených do dětské skupiny. Po návratu
s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou
stanici Středočeského kraje se sídlem v Příbrami nebo svého praktického nebo dětského lékaře,
aby pro rodinu určil další postup.
Prozatím rizikovými oblastmi jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě
Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko a Švédsko.
Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu z uvedených rizikových
oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany těchto orgánů,
že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho
dítěte do kolektivu a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.
Neustále sledujte aktuální informace KHS (www.khsstc.cz) a stránky Ministerstva zdravotnictví
(www.mzcr.cz).

Je na každém z Vás, aby se choval odpovědně, zajistil nejen sobě a svým dětem potřebné zázemí,
ale neohrozil zároveň ostatní děti ve škole.
Věřím, že všichni odpovědným chováním budeme minimalizovat případný dopad na zdraví dětí.
V dětské skupině jsou již zvýšena hygienická opatření.
Případné aktuální informace uveřejníme na webu dětské skupiny.

Děkuji Vám jménem svým i jménem rodičů všech dětí, které chodí do naší školičky.
Kristýna Nová,
ředitelka dětské skupiny

