PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Na základě doporučení MŠMT budou provoz MŠ provázet přísnější hygienická a
bezpečnostní opatření.
Provoz mateřské školy
• Provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:45 hod.
• Mateřská škola nebude pořádat a organizovat žádné kulturní a společenské akce
nad rámec výchovně vzdělávací činnosti, kromě Projektových dnů v MŠ
• Školní stravování probíhá v běžné podobě
• Sledujete, prosím, informace na nástěnce a webových stránkách, podmínky
provozu budeme pravidelně aktualizovat dle doporučení MŠMT, Ministerstva
zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice.
V prostorách mateřské školy
• Prosíme všechny příchozí zákonné zástupce, aby využili dezinfekci u vstupu do MŠ
• Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky, které by mohly odpovídat Covid – 19
(teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, či jiný příznak infekce dýchacích cest)
• Do MŠ vstupují pouze rodiče či osoby, pověřené vyzvedáváním dětí,vždy s rouškou
• Do prostoru mateřské školy není dovoleno vnášet vlastní hračky ani plyšáky
• Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje pouze po nezbytně
nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte), nesmí vstupovat do třídy
• Před vstupem do třídy je každé dítě povinné si důkladně umýt ruce mýdlem
• Dítě může být přijato pouze bez projevů zdravotních potíží (kašel, teplota, vyrážka,
rýma…). Každé - jakékoliv onemocnění dítěte bude doma dostatečně doléčeno!
• Pokud se v rodině dítěte objeví onemocnění Covid – 19, dítě zůstává s ostatními
členy domácnosti v karanténě-žádáme o ohleduplnost k ostatním v mateřské škole
• Dítě, které má chronické či alergické onemocnění s příznaky infekce, prokáže
potvrzením od lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění
• V případě náznaku onemocnění Covid – 19 u dítěte, bude dítě okamžitě izolováno
od ostatních a rodiče budou telefonicky informování, aby si dítě ihned vyzvedli.
Distanční vzdělávání
• mateřská škola má povinnost poskytovat distanční vzdělávání dětem, pro které je
předškolní vzdělávání povinné (=předškolákům)
• je zahájeno, pokud Ministerstvo zdravotnictví nebo Krajská hygienická stanice
nařídí krizová nebo mimořádná opatření nebo je nařízena povinná karanténa
• začíná pokud více než polovina předškoláků nebude moci být v MŠ (v letošním
školním roce - pokud z důvodu covid-19 nepřijdou 4 děti)
• bude probíhat dálkově zasíláním materiálů emailem nebo vyzvedáváním úkolů v
papírové formě, způsob si rodiče dohodnou s učitelkami
• obsah učiva bude v souladu s vzdělávacím programem školy, se zaměřením na
individuální schopnosti každého konkrétního dítěte
• zadané úkoly budou předkládány ke kontrole, slovně učitelkou hodnoceny
• nepřítomnost dítěte na distančním vzděláváním bude omluvena v Omluvném listě

