
Pravidla k otevření očního stacionáře 

Rodiče, žádáme Vás, než vaše dítě nastoupí zpět do stacionáře, vyplňte čestné 

prohlášení. Formulář najdete v dokumentech. 

Pokud se rozhodnete nechat si dítě do konce srpna 2020 doma, zažádejte o osvobození od 

školného. Formulář najdete v dokumentech. Podepsanou  a vyplněnou žádost můžete poslat 

naskenovanou na e-mail stacionáře nebo odevzdat osobně do stacionáře. Dítě musí být 

předem odhlášeno na celý měsíc nebo do konce školního roku. 

 Podmínky provozu stacionáře po dobu trvání mimořádných epidemiologických 

opatření 

1. Stacionář otevíráme 25.5.2020 

2. Provozní doba je omezena  od 7 hodin do 15.30 z důvodů personálních  ( vyšší 

požadavky na personální zajištění provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními). 

3. Zákonný zástupce odevzdá při nástupu dítěte podepsané čestné prohlášení. Dítě nesmí 

mít zvýšenou tělesnou teplotu, kašel či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest a nesmí 

patřit do rizikové skupiny. Tam patří dítě, které naplňuje alespoň jeden z bodů 1-8 

uvedené v čestném prohlášení nebo jakákoli osoba, žijící s ním ve společné domácnosti.  

4. Dítě nastoupí do své třídy ve stacionáři po předcházející telefonické domluvě s 

p.učitelkou.  

5.  Děti budou ve vnitřních a vnějších prostorech stacionáře  bez roušky. Každé dítě bude 

mít v uzavřeném, podepsaném sáčku 1-2 roušky, které použije v případě podezření 

onemocnění ve skupině (dle Manuálu je povinné nošení roušek do doby, pokud není 

znám zdravotní stav indisponovaného dítěte nebo zaměstnance).  

6. Při cvičení na naší ambulanci budou mít děti nasazenou roušku. 

7. Doprovod dětí rodiči do prostor stacionáře není možný. Předávání dětí bude probíhat u 

vchodu do stacionáře. Rodiče i děti budou mít zakrytá ústa a nos rouškou a budou čekat 

v 2 metrových rozestupech. Roušku, kterou bude mít dítě si rodič odnese s sebou. 

Zaměstnanec školy změří dítěti teplotu a podívá se, zda je dítě bez příznaků.   

8. Aktivity budou probíhat na zahradě, pokud to počasí jen trochu dovolí. 

9.  Z důvodu omezeného provozu, snížené kapacity tříd a potřebě zajištění 

mimořádných hygienických opatření bude docházka umožněna přednostně dětem 

s oční problematikou a dětem pracujících rodičů.  

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

10. Do školky není možné vnášet hračky nebo jiné předměty. 

11. Ve zvýšené míře budeme dbát na důkladné mytí a desinfekci rukou. Prosíme rodiče o 

spolupráci. 

Tato opatření platí do odvolání. 

 

http://www.skolkapohadka.cz/images/dokumenty_k_zapisu/Pravidla_k_oteven_-_zizovatel.pdf
http://www.skolkapohadka.cz/images/aktuality/osvobozeni_od_uplaty.pdf
http://www.skolkapohadka.cz/images/aktuality/osvobozeni_od_uplaty.pdf

