Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o postupu při znovu otevření naší mateřské školy od 12. 4. 2021.
Pravidla, která budeme muset dodržet, vycházejí z pokynů a rozhodnutí nadřízených orgánů a
jsou závazná pro školu i všechny návštěvníky školy. Věřím, že všichni uděláme maximum
proto, abychom zajistili dětem i všem dospělým bezpečné prostředí. Děkuji Vám za pochopení
i ohleduplnost.
Bc. Alena Šínová, ředitelka školy
Požadavky na děti:
 Umožňuje se osobní přítomnost dětí v MŠ pouze tehdy:
a) dítě nemá příznaky onemocnění COVID-19 (teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže,
průjem, zvracení, bolest břicha, nevolnost; bolest v krku, bolest svalů a kloubů,
rýma /ucpaný nos, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu)
b) podstoupilo vyšetření prostřednictvím neinvazního preventivního antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu poskytla škola
c) testování se neprovádí u dítěte, které prodělalo onemocnění COVID-19, je u něho
dokončena izolace nebo karanténa a zároveň neuplynulo více jak 90 dnů od prvního
RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost zákonní zástupci doloží
potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné
podobě. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.


První testování se provede v den jeho příchodu do MŠ (testy dodává MŠ).



Je-li výsledek testu u dítěte pozitivní, obdrží potvrzení s údajem o dni a čase provedení
testu, opustí se svým zákonným zástupcem testovací prostor.



Pokud se přesto ve škole u dítěte během vzdělávání objeví známky onemocnění, škola
dítě izoluje a kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě neprodleně vyzvedli.



Při vstupu do MŠ použijí dezinfekci, kterou po příchodu na třídě umyjí teplou vodou a
mýdlem, ruce řádně osuší.



Děti kýchají do papírových kapesníčků, následně použitý kapesník uloží do koše a
řádně si umyjí ruce.

Povinnosti zákonných zástupců:
 poskytnout telefonní kontakt a být na něm k dostižení v případě, že se u jejich dítěte v
MŠ objeví známky akutního onemocnění,
 bezodkladně vyzvednout dítě, které má pozitivní test a dálkovým způsobem
informovat o pozitivním výsledku testu lékaře pro děti a dorost nebo všeobecného
praktického lékaře,


pokud má dítě výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC
antigenního testu (má příznaky onemocnění COVID) a bylo 2 dny před provedením

testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomno ve škole, je zákonný zástupce
povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu a informaci, kdy byl proveden
odběr vzorku RT PCR testu nebo okamžik provedení antigenního testu,


v případě, že dítě má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, tak se dítěti,
které bylo 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení v jedné třídě nebo
skupině s tímto dítětem:
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání až do zjištění výsledku RT-PCR testu
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě doloží
negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu,



pokud dítě odmítne zákonný zástupce testovat, pak není možné, aby dítě bylo
přítomno na vzdělávání, bude se jednat o omluvenou absenci (dobře zvažte, zda dítěti
nebude chybět sociální kontakt vrstevníků),



dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem
chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do MŠ pouze s aktuálním potvrzením od praktického lékaře pro děti a
dorost,



na děti zaměstnanců IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Příslušná částka
za duben ( 333,- Kč) bude odečtena z přeplatku za měsíc březen 2021. Zbývající
přeplatek 111,- Kč bude odečten v květnu 2021.

Organizace vzdělávání:
 Provoz MŠ bude zahájen dne 12. 4. 2021 pro předškolní děti, kteří mají vzdělávání
povinné a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky integrovaného
záchranného sboru (zdravotníci, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci bezpečnostních
sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci sociálních služeb, Úřadu práce ČR, České zprávy sociálního zabezpečení
a OSSZ, Finanční zprávy ČR). Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce
doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Provoz všech tříd bude od 06.15 hod. do 16.15 hod. (dokud bude možné provoz pokrýt
personálně).



Všichni dospělí (zákonní zástupci dětí, doprovázející osoby i zaměstnanci nosí
respirátor (v budově i v zastavěné části obce; mimo zastavenou část obce, jestliže jsou
ve stejný čas a na stejném místě přítomny alespoň 2 osoby vzdáleny od sebe méně než
2 metry), děti MŠ ochranu úst nenosí.



Děti se během dne nesmí mísit a budou rozděleny do tří skupin takto:
9 předškolních dětí a 5 dětí IZS ze tř. Myšek ve své domovské třídě
13 nejstarších dětí ze tř. Žabek ve své domovské třídě
13 zbývajících dětí ze tř. Žabek a 1 dítě IZS ve tř. Soviček

Prosíme rodiče, aby na tuto nutnou skutečnost děti připravili !!! Změny nejsou možné.



Děti budou testovány za pomoci svých zákonných zástupců první den příchodu do
MŠ a poté každé pondělí a čtvrtek (nutno počítat se zdržením 15 – 20 minut navíc),
musí být 2x týdně test.



Pokud přijde dítě poprvé mimo stanovené dny testování, tak platí, že je testováno
první den příchodu do MŠ (poprvé např. v úterý a pak následně ve stanovený den tj.
ve čtvrtek).



Na výsledek testu budete čekat s dítětem ve vymezeném krytém prostoru před MŠ,
aby byly zajištěny rozestupy.



Po absolvování testu s negativním výsledkem budou děti převzaty od zákonných
zástupců pracovníkem školy, po dezinfekci rukou ve vstupu do MŠ a po převlečení
v šatně odvedeny pověřeným zaměstnancem na konkrétní třídu, tam ihned učitelka
zajistí řádné umytí a usušení rukou.



První týden probíhá adaptační období, budeme klást důraz na pohodu dané skupiny, na
dodržování nastavených pravidel v dané třídě, na posilování vztahů mezi dětmi, na
vzájemnou spolupráci a komunikaci, zapojení dětí do činností.



V dalším období probíhá vzdělávání podle ŠVP PV a zařazujeme skupinovou práci
s prvky kooperace.



Co největší část vzdělávání budeme realizovat podle počasí venku.
Děti ze tř. Myšek využívají horní šk. zahradu, děti ze třídy Žabek střídavě spodní
zahradu a pobyt mimo MŠ (jeden den jedna skupina druhý den druhá).



Pedagogové děti sledují, snaží se o individuální přístup ke každému dítěti.



Zákonní zástupci dětí s učiteli komunikují prostřednictvím portálu Škola v pyžamu
nebo pomocí domovního zvonku (nutno udržet odstup minimálně 2 m), s ředitelkou
školy zákonní zástupci komunikují při předávání dětí nebo prostřednictvím emailu
mszebrak@razdva.cz nebo telefonicky na č. 311 533 494.



Omlouvání dětí, pokud je známo předem předávajícím osobám, pokud není absence
dítěte známa předem, tak telefonicky nejpozději do 13. hodiny (kvůli zajištění stravy
na další den).



Omlouvání předškolních dětí písemně na předepsaném formuláři, odevzdáte
předávající osobě, aby doručila na třídu pí. učitelce.



Pokud se oběd nestihne odhlásit, je možno si jej vyzvednou v jídlonosiči (jiné nádoby
nebudou povoleny) v době od 11.10 do 11.40 hod. Budete zvonit na kuchyni a
prostřednictvím výtahu pošlete jídlonosič do patra, kuchařky vám jej naplněný opět
pošlou výtahem zpět. Nutno dodržet rozestupy před školou.



Vyzvedávat obědy nemohou lidé, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě.



Vyzvedávání dětí:
a) děti ve tř. Soviček po obědě 12.20 - 12.30, (12.30 - 13.00 hod. zvonit na tř. Ježků)
odpoledne zvonit od 14.30 - 16.15 hod. na tř. Soviček
b) děti ve tř. Myšek…….. po obědě od 12.20 - 13.00 hod. (zvonit na tř. Myšek)
odpoledne 14.30 - 16.15 hod. (zvonit na tř. Myšek)
c) děti ve tř. Žabek……… po obědě od 12. 30 - 13.00 hod, (zvonit na tř. Žabek)
odpoledne 14.30 - 16.15 hod. (zvonit na tř. Žabek)

Děti Vám budou přivedeny zaměstnancem školy, vyčkáte před školou.
Nezapomeňte dětem dodat vhodné oblečení a obutí dle počasí, náhradní oblečení do třídy,
u mladších dětí zaměstnanců IZS pyžamko. Vše podepsané v igelitové tašce nebo v pytlíku.
Těšíme se na děti a věříme, že toto náročné období společně zvládneme.
Kolektiv zaměstnanců MŠ v Žebráku

