Slaměníkova mateřská škola Radslavice při ZŠ a SMŠ Radslavice
Informace k provozu MŠ od 18. 5. 2020
Docházka
· Zcela dobrovolná
· Platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci)
Pravidla provozu ve školce a ve třídách
1) Docházky se mohou účastnit pouze zdravé děti, zdravotně způsobilé bez známek
respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní děti a
zaměstnance. Pokud dítě projeví známky nemoci, bude izolováno od ostatních dětí a
budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce. Rizikové faktory naleznete v příloze
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
2) Rodiče vyplní Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
a v den nástupu odevzdají zaměstnanci MŠ.
3) Roušky
· Před vstupem do budovy jsou všichni povinni dodržovat zakrytí úst a nosu, v budově
MŠ zákonní zástupci i nadále dodržují toto nařízení.
· Děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ nosit roušky nemusí.
Doporučujeme, aby rodiče vybavili své dítě alespoň jednou čistou rouškou navíc,
kterou si v případě vycházky mohou nasadit. Do šatny uloží i pytlík na uschování
použitých roušek.
· Během školního stravování budeme dodržovat zpřísněná hygienická pravidla.
· Polední odpočinek bude zajištěn pro spací i nespací oddělení.
4) Před vstupem do třídy si děti půjdou důkladně umýt ruce tekutým desinfekčním
mýdlem.
5) V šatnách budou umístěny dezinfekce – žádáme všechny, kteří budou do vnitřních prostor
školky (šatny) vstupovat, aby si dezinfikovali ruce.
6) Při předávání dítěte v šatně zůstávejte dobu pouze nezbytně nutnou, nevstupujte do tříd,
zachovávejte dostatečný odstup od pedagogů. Pokud je dítě schopno samo se vysvléci,
můžete ho předat školnici nebo p.uč.ve vstupních dveřích. Do budovy tak vůbec nemusíte
vstupovat.
7) Zbytečně se nezdržujte v areálu mateřské školy.
8) Na základě povinnosti dodržovat tato hygienicko-epidemiologická opatření budou do
odvolání zrušeny všechny výlety a akce s přístupem veřejnosti do MŠ. Pasování
předškoláků bude nejspíš probíhat slavnostně v kruhu dětí a učitelek MŠ, pravděpodobně
bez přítomnosti rodičů.
9) Další opatření:
· Do odvolání je zakázáno nosit z domu do MŠ vlastní hračky.
· Ručníky budou jednorázové papírové.
· Dezinfekce ve třídách a dezinfekční mýdla i dezinfekce na sociálních zařízeních.
· Časté větrání tříd minimálně 5 minut každou hodinu.
· Častější hygiena dětí.
10)

Provoz MŠ
Provoz MŠ nebude změněn, od 6.15 hod.do16.00 hod. S ohledem na počet přihlášených dětí
budeme možná upravovat skladbu tříd.

Školkovné
Za měsíc duben: 0,- Kč
Za měsíc květen: bude vyúčtován po odečtení přeplatku za březen
červen: pouze pro děti s docházkou 260,- Kč
(rodiče, kteří se rozhodnou děti do školky tyto dva měsíce neumístit jsou od školkovného
osvobozeni)
Stravné
Přihlaste prosím s předstihem stravu dítěte vedoucí školní kuchyně.

·
·
·
·

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Výše uvedená opatření se mohou měnit dle nově vydaných nařízení vlády. Ohledně změn
budou rodiče včas informováni.Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky
mateřské školy dle zkušeností z provozu. Jedná se i pro školku o zcela novou situaci a
budeme se snažit podmínky provozu upravovat, abychom všechny co nejvíce ochránili a
zároveň celou situaci usnadnili za podmínek daných nařízením vlády ČR.
Ošetřovné po otevření MŠ 18.5.2020
Problematika OČR je prozatím nejednotná. Je potřeba sledovat aktuální informace
na stránkách MPSV nebo kontaktovat OSSZ. Obnovením provozu mateřské školy běžně
nárok na ošetřovné zaniká – již není splněna podmínka potřeby péče o dítě.
LETNÍ PROVOZ Slaměníkovy MŠ Radslavice
Plánovaný letní provoz školky se bude měnit, chtěli bychom rodičům pomoci s hlídáním dětí
po dvouměsíčním uzavření MŠ kvůli koronaviru. Provoz MŠ bude prodloužen na celý měsíc
červenec do 31.7.2020, samozřejmě dle zájmu rodičů.
Termín uzavření MŠ by byl 1.8.- 23.8.2020.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 24.8.2020.
Ohledně přihlašování a letního provozu budou rodiče včas informováni.
V Radslavicích 5.5.2020

Mgr.Ivana Zenáhlová, ředitelka školy

