INFORMACE PRO RODIČE
PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. 4. 2021
(vzhledem ke COVID – 19 dle Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a
doporučení MŠMT pro provoz škol)
 Informace o aktuálních opatřeních, hygienických a protiepidemických pravidlech
budou zveřejněna na nástěnkách u vstupu do šaten, na webových
a facebookových stránkách mateřské školy.
 Nutné dodržování základních hygienických pravidel a aktuálních opatření. Dodržování
zásad osobní a provozní hygieny. Osoby a děti s příznaky infekčního onemocnění
nesmějí do budov vstoupit.
 Po příchodu do budovy dospělý provede desinfekci rukou, děti si umyjí ruce
před pobytem ve třídě mýdlem s vodou. Pokračujeme v orientačním měřením teploty
při vstupu do třídy.
 Dětem bude zajištěna strava za dodržování hygienických pravidel.
 Délka provozu mateřské školy není omezena.


Na základě opatření ministerstva zdravotnictví k omezení provozu škol
od 12. 4. je umožněna osobní přítomnost v MŠ


dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí
(děti ze zeleného klubíčka budou rozděleny do dvou skupin)



dětem mateřské školy a třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona
(všem dětem, které jsou zařazeny pro šk. rok 2020/2021 do červeného klubíčka)


dětem zaměstnanců vybraných profesí - umožněna osobní přítomnost na
vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD,
školním klubu v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá, Praktická škola
dvouletá, nebo ped. pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy
o zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
o zaměstnanci uvedeni v §115 odst. 1 a další zaměstnanci sociálních služeb dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sužbách, ve znění pozdějších předpisů
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky
o zaměstnanci české správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení
o zaměstnanci Finanční správy České republiky
(Tyto děti budou umístěny do tříd k předškolním dětem dle organizačních možností
(s nepřekročením kapacity 15 dětí v jednotlivých třídách). Rodiče dodají MŠ potvrzení
o zaměstnání – splňující vybrané profese.)

TESTOVÁNÍ DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
 Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti,
žáky a studenty, kteří se budou účastnit prezenčního vzdělávání
2x týdně Ag testy, (budou školám distribuovány) v případě RT-PCR testů 1x
týdně (nemáme k dispozici)
 K testování se dítě může dostavit, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.

 Výjimku v testování mají:
- děti, které absolvovali izolaci z důvodu onemocnění COVID -19 a zároveň neuplynulo více
než 90 dnů od prvního PT_PCR testu s pozitivním výsledkem (doloží potvrzením od lékaře,
lékařská zpráva)
- děti, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu
ze zdravotnického zařízení, který není starší než 48 hodin.
Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky.
 Testování - samotestem bude prováděno pravidelně v pondělí a čtvrtek
v určeném místě pro testování v čase 6,15 – 7,45 za přítomnosti rodiče dítěte nebo
doprovázející osoby (dopomoc dítěti v samotestování). Je třeba si vyčlenit dostatek
času (provedení, vyhodnocení -15 minut čekání na výsledek testu, počítat s možností
chybného vyhodnocení,..). Po negativním testu bude možno vstoupit
do MŠ. (Pověřený pracovník MŠ test nevykonává, vykonává pouze dohled!)
 Povinnost testování se týká i zaměstnanců školy dle Mimořádného opatření
ministerstva zdravotnictví
 Důsledkem neúčasti na testování bude nemožnost prezenčního způsobu
vzdělávání.
 Před testováním doporučujeme rodičům, aby dětem srozumitelnou formou vysvětlili,
jakým způsobem bude testování probíhat a samy se seznámili s materiály k testování!
(včetně vysvětlení důvodu,..) https://testovani.edu.cz/
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
 děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst
a nosu
 v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor nebo obdobný prostředek (účinnost
alespoň 94 % dle příslušných norem) pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Nošení
tohoto ochranného prostředku se týká i doprovodu v prostorách školy.
Pokud se děti, které mají povinnou předškolní docházku, nebudou moci z jakéhokoli
důvodu účastnit prezenční docházky, omluvte jejich docházku (s ohledem na situaci je
nejvhodnější písemná omluva) na e-mail: vsj.skolaklubicko@msklubicko.cz,
skolaklubicko@msklubicko.cz
Aktualizace 8.4. 2021

Bc. Diana Ulrichová, ředitelka

V případě dotazů nebo potřeby dalších informací kontaktujte MŠ telefonicky: 481 671 977,
mob. řed.: 606 274 512.

