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PŘEDŠKOLÁČEK KVĚTEN 2020
ČASOPIS ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ JE 25. 5. 2020
7. 5. 2020 BUDETE OSLOVENI SMS ZPRÁVOU S INFORMACÍ, ŽE SE NA ZÁKLADĚ
ZVEŘEJNĚNÝCH PODMÍNEK MÁTE ROZHODNOUT, ZDA DÍTĚ DO MŠ NASTOUPÍ.
PROSÍME VÁS O ODPOVĚĎ FORMOU SMS ZPRÁVY. DLE VAŠICH SDĚLENÍ
NASTAVÍME PROVOZ TŘÍD MŠ, O PROVOZU TŘÍD (PŘÍPADNÉM JINÉM NEŽ
OBVYKLÉM UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE) VÁS BUDEME INFORMOVAT DOSTATEČNĚ VČAS.

RODIČE, SDĚLUJEME VÁM PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ PROVOZU, JSOU
ZPRACOVÁNY
DLE
DOPORUČENÍ
MINISTERSTVA
ŠKOLSTVÍ
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru.
Pravidla týkající se nošení roušek, vymezení bezpečné vzdálenosti, předkládání čestného
prohlášení atd. jsou závazná. Pravidla týkající se úklidu, chození ven atd. jsou pro školu
doporučující. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školku, záleží na
rozhodnutí zákonného zástupce. Každý zákonný zástupce musí před nástupem dítěte do
MŠ podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že dítě
nemá příznaky virového onemocnění.
ROZHODNETE SE, ŽE DÍTĚ BUDE NAVŠTĚVOVAT ŠKOLKU: dítě je naprosto
zdravé, nemá projevy příznaků nemoci Covid-19: zvýšenou teplotu, kašel, náhlou ztrátu
chuti či čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest – takové dítě nesmí do MŠ
vstoupit!
V případě, že je dítě alergik a má projevy alergického kašle nebo rýmy, musí donést do
MŠ AKTUÁLNÍ potvrzení od lékaře.
VEDETE DÍTĚ DO ŠKOLKY A JSTE PŘED ŠKOLKOU A V ŠATNĚ:
 dospělý i dítě mají zakrytá ústa a nos (dále jen rouška) a dodržují odstupy (výjimka
pro členy jedné domácnosti), platí, dokud platí v republice,
 v šatně má doprovázející osoba roušku,
 před mateřskou školou, vchodem platí dodržování odstupů, bez shromažďování osob
před školou – důvěřujeme vaší odpovědnosti,
 protože budete před školkou čekat, pokud budou v šatnách jiné osoby, je třeba počítat
s PRODLEVOU při přivádění a odvádění dítěte, omezte pobyt v šatnách na co
nejkratší dobu, s dítětem by měla chodit nejlépe jen jedna osoba,
PASTELKOVÁ ŠKOLKA: 2 skupiny (doprovázející a dítě) v šatně, ostatní čekají před MŠ,
děti bude na schodišti přebírat pověřená osoba, vstup doprovázejících nahoru nebude možný,
ŽABIČKY: dítě si předává učitelka a doprovázející osoba u spojovacích dveří, děti se budou
převlékat v šatně samy, důvěřujeme, že to zvládnou,
RYBIČKY: 1 skupina (doprovázející a dítě) v šatně, ostatní čekají před MŠ,



počítáme s možnou variantou, že bude všem přicházejícím do MŠ měřena
bezkontaktním teploměrem teplota
před MŠ bude dostupná desinfekce pro užití přicházejících (jako před obchody…).
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VEDETE DÍTĚ POPRVÉ PO OTEVŘENÍ MŠ:
 předáváte paní učitelce nebo pověřené osobě spolu s dítětem podepsaný
dokument – seznámení s vymezením rizikových skupin a čestné prohlášení, že
dítě nemá příznaky virového onemocnění,
 předáváte v podepsané krabičce (plastová, uzavíratelná) roušku pro dítě, kterou
musíme mít pro případ, že by se u jiného dítěte nebo u zaměstnance vyskytly příznaky
nemoci Covid-19. V tom případě izolujeme dítě, ostatní si musí dát roušky a
informujeme ihned ZZ a spádovou hygienickou stanici,
 doporučujeme, aby dítě mělo zvládnutou dovednost umývat si ruce mýdlem,
 upozorněte děti, že si teď nebudou nosit do školky hračky, knihy a předměty
z domu, že to bude jinak.
CO BUDE DÁLE VE ŠKOLCE (NEŽ TO, CO JE OBVYKLÉ):
 budeme dopoledne co nejvíce venku, vybavte děti více oblečením, na různé počasí,
 venku se skupiny nebudou moci potkávat, musíme si rozdělit i prostor školní zahrady,
 budeme ve zvýšené míře desinfikovat všechny prostory, otírat často desinfekcí místa
dotyků rukou,
 budeme používat rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla,
 zajistíme dostatečné množství desinfekce,
 úklidový personál bude poučen o hygienických zásadách a používání desinfekce,
 jednou za hodinu budeme 5 minut intenzivně větrat (vybavte děti navíc mikinou do
třídy pro případ potřeby – nechte ji v šatně na značce dítěte),
 máme toalety vybaveny toaletními mýdly v dávkovači, zajistíme jednorázové papírové
ručníky,
 zaměstnanci jsou poučeni o umývání rukou mýdlem po příchodu na pracoviště, děti a
pedagogové nemusí nosit roušky,
 výukové zaměření bude odpovídat situaci – budeme si povídat o událostech
posledních týdnů, o prožívání dětí, poučíme děti – využijeme dostupné metodické
materiály, budeme se věnovat i jiným tématům,
 dle doporučení budeme v případě, že se vyskytne u dítěte nebo zaměstnance některý
z příznaků nemoci Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
jiný příznak akutní nemoci dýchacích cest) izolovat dítě nebo zaměstnance, ostatní si
ihned nasadí roušky a přesunou se k aktivitám ven, budeme informovat zákonného
zástupce a spádovou hygienickou stanici,
 bude upraveno stravování a pitný režim – děti si nebudou moci samy nalévat pití, brát
příbory, připravovat a nosit si jídlo, vše dostanou připravené, pro naše děti to bude
změna,
 před otevřením školy proběhne velký úklid a desinfekce (v některých třídách proběhlo
i malování).
DOKUMENT K PODPISU:
FORMULÁŘ BUDE VYVĚŠEN NA WEBU ŠKOLY
(MŮŽETE SI VYTISKNOUT SAMI)
A BUDE V TIŠTĚNÉ PODOBĚ PŘÍSTUPNÝ VE SLOŽCE NA DVEŘÍCH PASTELKOVÉ
ŠKOLKY
DOTAZY NA stastna.renat@zskunin.cz nebo na 777 235 295

Věříme, že se setkáme ve zdraví, očekáváme odpověď na sms, kdo do MŠ za uvedených
podmínek nastoupí, za vedení mateřské školy Renáta Šťastná
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