Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravím na počátku nového školního roku a přikládám několik informací k jeho
zahájení.
Vzhledem k tomu, že v současné době nebylo vydáno MŠMT ani MZ ČR žádné doporučující
omezení, bude 1. září 2020 zahájen školní rok 2020/2021 v plném rozsahu, v souladu
s platnými právními předpisy.
Provoz MŠ je neomezen od 6:30 hodin do 17:00 hodin
Ráno se děti budou scházet v čase od 6:30 do 7:00 hodin ve třídách BERUŠKA a MEDVÍDEK.
Po sedmé hodině již budou všechny děti ve svých třídách.
Příchod do třídy je možný nejpozději do 8:00 hodin.
Vyzvedávání dětí bude možné v běžném režimu. Po obědě nejdříve od 12:15 do 13:00
hodin. V pondělí, kdy probíhá plavání, je možné děti vyzvednout nejdříve 12:30 hodin. Po
odpoledním odpočinku od 15:00 hodin. Vždy po zazvonění, nebo ze zahrady.
Při odpoledním vyzvedávání prosíme, nevstupujte do prostor umývárny ani třídy. Děti Vám
přivedeme!!!
1.září 2020 prosíme o trpělivost a ohleduplnost.
Dítě může do MŠ doprovodit jen jeden dospělý. Ve vstupu do MŠ jsou umístěny
stojany s dezinfekcí. Po vstupu do budovy si ošetřete ruce. Po převlečení dítěte
v šatně a vyplnění všech připravených formulářů, umyjte v umývárně dětem ruce
mýdlem! Ruce myjte po dobu nejméně 20 – 30 sekund. 1. den můžete do třídy
vstoupit jen za účelem kontroly a doplnění údajů v Evidenčním listu dítěte. Rodiče
nově přijatých dětí odevzdají vyplněný a podepsaný Evidenční list dítěte!
Od druhého dne je vstup do třídy zakázán!!!

Doporučení vycházející z „manuálu“ vydaného MŠMT k provozu škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021





Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o COVID
bezinfekčnosti (běžnou bezinfekčnost vyplníte v den nástupu v šatně).
Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro vstup žáků do budovy a pohyb osob
před školou.
Nejsou zavedena plošná omezení počtu žáků ve třídách, skupinách, odděleních,
kurzech.
Vstup ostatních osob (mimo zaměstnanců školy) do budovy školy bude povolen
jen v nezbytně nutných případech a pouze s použitím roušky. Zatím se týká jen
ZŠ, v MŠ rouška doposud doporučená není.










Do budovy nebudou vpuštěny osoby s příznaky onemocnění COVID 19.
Škola zajistila dezinfekční prostředky ve vstupech do MŠ.
Zaměstnanci školy budou dětem opakovaně připomínat zásady osobní
a respirační hygieny.
Budou omezeny nebo zrušeny ty aktivity, při nichž dochází ke koncentraci velkého
počtu lidí, které nesouvisí s přímým vzdělávacím procesem.
Bude zajištěno časté větrání všech prostor. Povrhy předmětů, které používá větší
počet lidí (spínače světla, kliky, baterie umyvadel, splachovadla WC, zásobníky
mýdel apod.) budou ošetřovány dezinfekčními prostředky několikrát denně.
Je doporučeno zrušení nebo omezení aktivit, které přímo nesouvisejí se
vzdělávacím procesem (kroužky, divadla, společné akce).
Plánované třídní schůzky se nebudou konat. Na Vaše dotazy rády odpovíme
ústně nebo písemně. Informace, které bývají předmětem třídních schůzek Vám
předáme písemně.

Děkuji Vám za pochopení, a přeji zdravý školní rok 2020/2021
Milena Karlecová
zástupkyně ředitelky ZŠ pro MŠ

