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Vážení rodiče,
podle souboru hygienických pokynů pro MŠ (viz níže) specifikujeme podmínky, za kterých
bude obnoven provoz mateřské školy do konce června 2020.
Vnímáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do mateřské školy dávat.
Proto potřebujeme nejpozději do 13. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich
dětí  do  MŠ,  abychom  dle  vašeho  zájmu  mohli  rozhodnout  o  termínu  a  podmínkách
znovuotevření MŠ. Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně a své
stanovisko potvrdili v dotazníku, který je na webových stránkách školy. Dotazník je možné
poslat na email školy, vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy, zaslat poštou.

Termín  otevření  mateřské  školy  –  po  dohodě  se  zřizovatelem  je
předpokládané znovuotevření  mateřské  školy stanoveno  na 25.  5.  2020 (stejně  jako
u základní školy).

 Provoz mateřské školy: 6,15 – 16,15 hodin
 Do školy je zákaz vstupu cizích osob!
 Pro  příchod  ke  škole  a  pohyb  před  školou  se  vztahují  obecná  pravidla  chování

stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky – rouška
(děti i  jejich doprovod), dodržení odstupů 2 metry. Je zakázáno shromažďování osob před
školou.

 Děti  nemusí  mít  při  pobytu  v areálu  MŠ  roušku  (vnitřní  prostory  školy,  školní
zahrada).

 Účastnit  vzdělávání  se  může  dítě,  které  nevykazuje  známky onemocnění  (zvýšená
teplota, rýma, kašel…).  Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky
onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění
rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Při podezření na
COVID  –  19  škola  informuje  rodiče,  kteří  si  dítě  okamžitě  vyzvednou  a  spádovou
hygienickou stanici.  Pokud dítě trpí alergií  na jarní pyly, nejsme schopni posoudit,  zda se
jedná o nemoc či alergii.

 Rodič  bude dítě  předávat  po předchozím zazvoněním na třídu  do 8,  00 hodin ve
vstupním  vestibulu  školy  učitelce,  která  bude  pověřena  ředitelkou  školy.  Učitelka  zajistí
převlečení dětí, dezinfekci a mytí rukou dítěte dle manuálu MŠMT. Ve vstupním vestibulu si
bude oblečené dítě po předchozím zazvoněním na třídu i vyzvedávat mezi 12,00 až 12,15
nebo  mezi  14,30  až  16,15  v případě,  že  děti  nebudou  na  školní  zahradě,  kde  si  děti
vyzvednout  rodiče  mohou (nepůjdou ovšem k ostatním dětem,  budou mít roušku a  dodrží
min. odstup 2 m).

 Děti si do MŠ nebudou nosit osobní věci – hračky, mimo oblečení a obuvi, nenosí do
MŠ žádné jídlo ani pití.

 Vzdělávání bude probíhat v areálu školy za zpřísněných hygienických podmínek.
 Stravování bude celodenně zajištěno za zpřísněných hygienických podmínek.
 Úplata za předškolní vzdělávání (školné) bude splatné do 25.5.2020 pro všechny děti

vyjma dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření  školy – v případě,  že se dítě vrátí  do MŠ,

rodiče již nemohou čerpat OČR (ošetřování člena rodiny).

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
mailto:skolanovavesnn@seznam.cz


 Zákonný zástupce před prvním vstupem do školy podepíše písemné seznámení
s vymezením  rizikových  skupin  stanovených  MZ  a  čestné  prohlášení  o  neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti,
čichu…) (viz čestné prohlášení)

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 5. 5. 2020 Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy


