Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připraveno znovuotevření
naší mateřské školy od pondělí 18. května 2020 v plném rozsahu za těchto hygienických
podmínek:
Ministerstvo zdravotnictví definovalo následující rizikové faktory, kdy doporučuje, aby
zákonní zástupci dítěte důkladně zvážili nutnost účasti dítěte v mateřské škole.
Rizikové faktory:
1.

Ve společné domácnosti s dítětem žije osoba starší 65 let s chronickou chorobou

2.

Někdo z blízkých nebo samo dítě má chronické onemocnění plic a dlouhodobě se léčí

3.
tlak

Někdo z blízkých nebo samo dítě má onemocnění srdce nebo cév, např. vysoký krevní

4.

Někdo z blízkých nebo samo dítě má poruchu imunitního systému

5.

Někdo z blízkých nebo samo dítě je těžce obézní (BMI nad 40)

6.

Někdo z blízkých nebo samo dítě má farmakologicky léčenou cukrovku

7.

Někdo z blízkých nebo samo dítě trpí chronickým onemocněním ledvin

8.

Někdo z blízkých nebo samo dítě trpí onemocněním jater.

Pokud shledáte, že účast Vašeho dítěte v mateřské škole je nezbytná, před prvním vstupem do
MŠ se zákonný zástupce seznámení s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem
zdravotnictví (rizikové faktory viz výše), a dále pak podepíše čestné prohlášením o
neexistenci příznaků infekčního onemocnění u dítěte. Do mateřské školy budou přijímány
děti zcela zdravé, bez jakýchkoliv příznaků akutní infekce dýchacích cest (rýma, kašel,…)
ani jiných onemocnění. Pokud se jedná o alergickou reakci, bude vyžadováno potvrzení od
alergologa.
Podpis těchto dokumentů je podmínkou pro účast Vašeho dítěte v MŠ, proto je velmi nutné,
aby první den přivedl dítě do mateřské školy jeden ze zákonných zástupců (čestné
prohlášení si stáhnete v souborech ke stažení, popř. vyzvednete v pondělí ráno 18. 5.

u stolečku s dezinfekcí)
Pokud se během dne u dítěte v MŠ objeví byť minimální příznaky nachlazení, dušnosti,
kašle, teplota…., dítě bude umístěno do předem připravené samostatné místnosti, a
zákonní zástupci budou ihned kontaktováni za účelem okamžitého vyzvednutí dítěte.
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen, bude upřednostněna
komunikace s rodiči prostřednictvím telefonu a emailu (kontakty, viz www. skolaprasek.cz)
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek viditelně na vrchní straně označen
jménem dítěte a v něm: ČISTOU A PODEPSANOU roušku - 1 kus na celý den (pro
dočasné výjimečné použití v případě náhlých projevů onemocnění u některé z ostatních
přítomných osob, nebo samotného dítěte) Jinak děti roušku samozřejmě nosit nebudou.
Oblečení pro pobyt venku (každý den čisté). V případě příznivého počasí si zákonný
zástupce dítě odpoledne vyzvedne v prostorách zahrady (vchod brankou), kde dítě bude mít
připraven svůj batůžek nebo tašku na odchod domů. Pokud si budete dítě vyzvedávat za
nepřízně počasí v budově MŠ, ohlásíte se elektronickým telefonem a uvědomíte personál, že
čekáte před budovou MŠ. Do budovy MŠ budete vpuštěni opět dle platných pravidel. V šatně
se zdržují pouze dvě rodiny, v případě, že je šatna obsazena, vyčkejte jejich odchodu (v
chodbě nebo před budovou školy).
Po příchodu do MŠ:
U obou vchodů do budovy MŠ bude umístěna dezinfekce a každý, kdo vstoupí, bude mít
povinnost dezinfikovat si ruce.
Provoz šaten v ranních i odpoledních hodinách bude organizován tak, aby v jeden okamžik
byly v šatně maximálně 2 děti s doprovodem. Respektujte prosím opět tyto pokyny a počítejte
dopředu s malým zdržením. Dodržujte prosím 2m rozestupy, neshlukujte se ani před budovou
MŠ.
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu!
Ráno po převlečení dítěte a přezutí je nutné, aby si každé dítě ještě před vstupem do třídy
umylo v umývárně důkladně ruce mýdlem a vodou (20-30 sekund). Teprve poté můžete dítě
po upozornění paní učitelky poslat do třídy, do které prosím vy sami nevstupujte.
Platí do odvolání zákaz nošení hraček z domova včetně plyšáků, totéž se týká sladkostí,
bonbónů.
Povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu v areálu mateřské školy platí pro zákonné
zástupce, doprovod a ostatní dospělé osoby. Výjimka je stanovena pro pedagogy v MŠ a
vzdělávající se děti, které si roušku sejmou při vstupu do areálu mateřské školy.

Školní stravování bude v MŠ probíhat v běžné podobě. Je nutné, aby dítě, které se bude v MŠ
vzdělávat od prvního dne znovuotevření, tj., od 18. 5. 2020, bylo přihlášeno ke stravování
nejpozději do čtvrtka 14. 5.2020 do 12:00 hodin.
Organizace předškolního vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami
jako u škol základních.
Informace ke školnému: po dohodě s vedením školy vám bylo školné za měsíc březen, duben
zcela odpuštěno.
Nástup dítěte do MŠ prosím potvrďte emailem, zaslaným na adresu
skolka@skolaprasek.cz , abychom měli zpětnou vazbu, kolik dětí v pondělí 18. 5. 2020
do MŠ skutečně dorazí  Zkrátka volejte, pište, dejte nám nějak vědět   
S přáním pevného zdraví
R. Hromádková

