Vážení rodiče,
jistě všichni víte, že na základě vládního opatření zůstávají základní školy stále uzavřené.
Nadále chceme pro Vaše děti zajistit předškolní vzdělávání v naší mateřské škole, ale zároveň
jako rodiče chceme zajistit povinné distanční vzdělávání našich dětí, které se i nadále
vzdělávají formou on-line výuky. Základní školy se měly otevřít od 2.11.2020. Zaměstnanci
mateřské školy s cílem zachovat provoz mateřské školy i v této náročné době nevyužili
možnost čerpat tzv. OČR z důvodu uzavření základních škol svých dětí. Jako ředitelka školy
si vážím nasazení a zodpovědného přístupu celého kolektivu naší mateřské školy, bez kterého
by nebylo možné provoz mateřské školy v této náročné epidemiologické situaci udržet.
Vzhledem k tomu, že školy zůstanou i nadále uzavřené, po projednání se zřizovatelem školy
musíme přistoupit k omezenému provozu MŠ s platností od 2.11.2020 do odvolání.
Informace k omezenému provozu MŠ:
- provoz MŠ je od 2.11.2020 od 6.30 do 13.00 hodin;
- čas předškolního vzdělávání se nemění (v 8.00 hodin začíná povinné předškolní
vzdělávání), prosíme, abyste děti vodili včas;
- rodiče nebudou vstupovat do budovy MŠ; při příchodu do MŠ rodič zazvoní na
zvonek, vyčká příchodu učitelky, která si u hlavního vchodu převezme dítě;
- vyzvedávání dětí probíhá v čase od 12.00 do 13.00 hodin; rodič při vyzvedávání dítěte
z MŠ zazvoní na zvonek, vyčká na učitelku, která mu dítě předá u hlavního vchodu;
- po obědě budou zařazeny klidové aktivity, předčítání pohádky, krátká relaxace,
individuální práce s dětmi;
- nedávejte dětem do MŠ hračky;
- úplata za předškolní vzdělávání bude v období omezeného provozu poměrnou částkou
ponížena s ohledem na délku trvání omezeného provozu (bude Vám vráceno
bezhotovostně na konci 1. pololetí).
Děti si do MŠ donesou:
- batoh (v batohu si děti budou odnášet znečištěné oblečení domů na vyprání);
- funkční oblečení na pobyt venku (nepromokavé boty, kalhoty a bundu);
- oblečení do třídy + náhradní oblečení;
- sáček se 2 rouškami a prázdným sáčkem pro uložení použité roušky.
Žádáme rodiče, kteří mají příznaky COVID-19 a přišli do přímého kontaktu s pozitivně
testovanou osobou na COVID -19 nebo čekají na výsledky testů, aby se v takových případech
chovali zodpovědně a nevodili děti do mateřské školy. Hrozí riziko nákazy dětí a
zaměstnanců, poté by nebylo možné udržet provoz mateřské školy.
Děkujeme za pochopení a s přáním pevného zdraví kolektiv MŠ.

