PODMÍNKY POBYTU DĚTÍ V MŠ PO
JEJÍM OTEVŘENÍ OD 25.5.2020
Mateřskou školu můžeme otevřít pouze za určitých podmínek, kterými se budeme muset
řídit a jsou pro nás závazné. Pro každý druh školy MŠMT stanovilo manuál pro otevření a
provoz v této době.
Po poradě se zaměstnanci MŠ a ve spolupráci s vedoucí školní jídelny, jsme se dohodli na
určitých pravidlech dle obdrženého manuálu tak, abychom mohli udržet provoz MŠ otevřený
a byl pro nás i pro Vás jako rodiče a děti stanoven v rozumné míře. Z tohoto důvodu bychom
Vás chtěli požádat, abyste tato pravidla respektovali a tím nám pomohli překonat toto
nestandardní období. Velmi Vám za to děkujeme.
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MŠ bude otevřena od 6:30 do 15:00 hodin
před budovou MŠ mějte nasazené roušky a dodržujte odstupy 2 m
MŠ bude pro rodiče uzavřena, po zazvonění Vám přijdeme otevřít
před prvním příchodem Vašeho dítěte do MŠ prosím předejte učitelkám vyplněné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (tento
tiskopis je zde na www stránkách MŠ ke stažení)
bez vyplněného čestného prohlášení nebude Vašemu dítěti umožněn vstup do MŠ
u vstupu, bude každému dítěti změřena tělesná teplota
do MŠ nemůžeme v rámci ochrany všech ostatních přijmout dítě:
° se zvýšenou tělesnou teplotou
° s kašlem
° s náhlou ztrátou chuti a čichu
° s jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest
nebojte se, po předání se o Vaše dítě v šatně postaráme
v průběhu dne budou v MŠ dvě skupiny dětí, které se nebudou navzájem potkávat
pro děti bude zajištěno standardní stravování
od 18.5. do 21.5.2020 nám prosím emailem napište, zda Vaše dítě do MŠ nastoupí
k docházce od 25.5.2020, popř. jiné datum, kdy plánujete nástup do MŠ, bychom
mohli předem a včas zajistit vše potřebné. Děkujeme ☺
vyzvedávání dětí z MŠ bude probíhat ve stejném režimu jako při předávání dětí do
MŠ:
° před MŠ mějte nasazenou roušku a dodržujte odstupy 2 m
° po zazvonění Vás přes zavřené dveře pozdravíme, abyste věděli, že o Vás víme
a poté děti připravíme k odchodu
° po oblečení Vám děti předáme, prosíme o trpělivost
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do MŠ nenoste žádné hračky, plyšáky či jiné předměty
v MŠ budeme fungovat v režimu zvýšených hygienických opatření, k tomu máme
zajištěn dostatek dezinfekčních a ochranných prostředků
chceme Vás požádat, aby každé z dětí mělo v MŠ každý den 2 roušky a igelitový
sáček na jejich odložení po použití (jednorázové můžeme zlikvidovat v MŠ)
roušky budou využívány na to, abychom mohli s dětmi přejít městem do přírody, jinak
budeme v MŠ po celý den bez roušek
školné jsme se snažili stanovit tak, abychom byli spravedliví a to takto:
° za měsíc březen zůstane 400,- Kč (je v něm zahrnutá doba otevření v březnu a
poslední týden v květnu)
° za měsíce duben a květen školné vybírat nebudeme
° v běžném režimu bude až školné za měsíc červen
° školné budeme vybírat tak, jak jste zvyklí, po zazvonění Vám otevřeme a vše
s Vámi vyřídíme (případně prosíme o minimalizaci vracení peněž)

Budeme se snažit o to, aby děti byly i za těchto podmínek v MŠ spokojené. Všem rodičům
velmi děkujeme za spolupráci, postupně upravíme některé vzájemné návyky a zavedená
opatření zvládneme jako za standardního provozu. Nemějte obavu se zeptat, jde přece jen o
nové věci ☺.

