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 2021 zahájen školní rok 2021/2022 v plném rozsahu, v souladu
s platnými právními předpisy.
Obecná doporučení MZd
Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Dodržování skupinové izolace, event. sociální distance.
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
mimořádná opatření MZd.
Vzhledem k situaci s Covid-19 žádáme rodiče o zodpovědný přístup ke zdraví všech osob
přítomných v MŠ a sledování aktuálních informací týkajících se případných změn v aplikaci
Twigsee nebo na webu MŠ.
Provoz MŠ je neomezen od 6:30 hodin do 17:00 hodin
Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace budou se děti ráno 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 prostoru třídy. Děti Vám
přivedeme!!!

1.září 2021 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 a přihlášku
ke stravování, pokud tak již neučinili dříve!
Od druhého dne je vstup do třídy zakázán!!!
V PROSTORU MŠ SE ZDRŽUJTE JEN PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU, TJ. DOBU POTŘEBNOU
K OSOBNÍMU PŘEDÁNÍ DÍTĚTE UČITELCE!
PO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE NENÍ POVOLENO UŽÍVAT ŠKOLNÍ ZAHRADU K DALŠÍM HRÁM!

Dodatek školního řádu pro období od 1. 9. 2021
do odvolání protiepidemických opatření COVID 19
Doporučení vycházející z „manuálu“ vydaného MŠMT k provozu škol a školských zařízení
ve školním roce 2021/2022
Vstup osob, které děti doprovázejí, je možný za následujících podmínek a platí až do
odvolání:
 Do prostoru školní zahrady a školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce
dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj.
zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce
dýchacích cest.
 Do MŠ budou přijímány jen děti zdravé! V souladu s doporučením odborné
lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota
do 37°C.
 Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy
přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto
doloží před nástupem dítěte potvrzením lékaře k aktuálnímu stavu
 Od rodičů dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o COVID
-19 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.
 Doprovázející osoba se pohybuje po celou dobu vstupu do budovy se zakrytými
ústy a nosem.
 Vstup ostatních osob (mimo zaměstnanců školy) do budovy školy bude povolen
jen v nezbytně nutných případech a pouze s použitím roušky.
 Do budovy nebudou vpuštěny osoby s příznaky onemocnění COVID 19.
 Škola zajistila dezinfekční prostředky ve vstupech do MŠ. ŽÁDÁME, POUŽÍVEJTE JE!!!
 Zaměstnanci školy budou dětem opakovaně připomínat zásady osobní
a respirační hygieny.
 Bude zajištěno časté větrání všech prostor. Povrchy předmětů, které používá větší
počet lidí (spínače světla, kliky, baterie umyvadel, splachovadla WC, zásobníky
mýdel apod.) budou ošetřovány dezinfekčními prostředky několikrát denně.
 Na doporučení MZd budou omezeny nebo zrušeny ty aktivity, při nichž dochází ke
koncentraci velkého počtu lidí, které nesouvisí s přímým 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 2021/2022
Milena Karlecová
zástupkyně ředitelky ZŠ pro MŠ

