Znovuotevření MŠ Pyšely – 18.5.- 30.6.2020
– dotazníkový průzkum pro rodiče
Vyplňte a pošlete zpět na mail : mspysely@seznam.cz
a to do pátku 8.5.2020 do 12.00 ( na konci textu)
Tento termín je závazný, prosím o reakci všechny rodiče dětí- podle
počtu přihlášených budou následovat další kroky. Na pozdější přihlášení
dětí nelze pak brát zřetel a dodatečně děti přihlašovat. Docházka dětí do
MŠ bude umožněna pouze dětem, které budou nahlášeny do 8.5.2020 do
12.00.
Vážení rodiče, připravujeme otevření naší školky od pondělí 18.5.2020.
Školka bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující
pravidla :
- Provoz školky bude zajišťován zcela v souladu s metodikou zveřejněnou MŠMTviz Ochrana zdraví v MŠ
- tzn. Cesta do a z MŠ, příchod k MŠ, jak bude probíhat den v MŠ, co po příchodu dítěte do MŠ,
kdo se smí pohybovat po školce, jak postupovat při podezření na onemocnění, školní
stravování, ,pravidla úklidu, rizikové faktory, aj.
Docházka dětí do MŠ :
- zcela dobrovolná
- platí i pro děti s povinnou předškolní docházkou
( děti nemusíte tedy omlouvat)
Platby :
- po znovuotevření budete vyzváni k platbám ( tak jak jste zvyklí, pro nepřihlášené mailem)- dříve
nic neplaťte
- výše školného : březen 2020=225,-Kč + duben 2020= 0,-Kč + květen 2020 =225,- Kč, červen
2020=450,-Kč
- výše stravného – beze změny. Předpokládáme, že částka bude z důvodu uzavření školky a tím
vzniklých přeplatků minimální.
Pravidla provozu ve školce a na třídách :
-docházky se mohou zúčastnit pouze zdravé děti, bez známek respiračního onemocnění- žádáme
rodiče o důslednost. Pokud dítě vykazuje příznaky, bude izolováno a rodiče kontaktováni k
okamžitému vyzvednutí dítěte.
- při vstupu do školky rodiče odevzdají vyplněné a podepsané Čestné prohlášení ( v příloze).Pokud
rodiče nepodepíší, dítě nemůže být přijato .Dopište, prosím u alergických dětí projevy při alergické
reakci.
- třídy budou otevřeny v závislosti na počtu přihlášených dětí
- od 18.5.2020 platí zákaz nošení vlastních hraček z domova( prosím, dětem vysvětlete)
- od 18.5. 2020 – si děti nebudou čistit zuby a patrně nebudeme používat ani hřeben,ručníky budou
dětí mít jednorázové, papírové ( viz metodika MŠMT)
- dále nebudou používány ve třídě hračky , které nelze omýt( látkové, plyšové)
- Pro pohyb rodičů po školce platí – 1 rodič s dítětem, předat dítě ze šatny učitelce ( do třídy
nevstupovat, zachovat dostatečný odstup od pedagogů) a opustit budovu tak, aby nedocházelo ke
koncentraci osob v budově- prosím, opět vysvětlete vše dětem (slzičky, domlouvání, vysvětlovánív případě nutnosti a potřeby dítka- venku před školkou- děkujeme)
-provoz školky zůstává nezměněn( 6.45-17.00)

Důležité upozornění :
Výše uvedená opatření se mohou měnit- dle nově vydaných nařízení nebo doporučení vlády,
MŠMT, MZČR, Hygieny.
Dále může dojít ke změnám na základě rozhodnutí ředitelky MŠ Pyšely dle zkušeností z provozu.
Děkuji Vám za trpělivost,situace začíná být pozvolna přehledná, budeme se snažit podmínky
provozu upravovat-Naším cílem je postupovat v souladu s opatřeními a neohrozit zdraví Vašich dětí
a Našich zaměstnanců a vytvořit co nejpříjemnější podmínky pro všechny.

Dotazník zde :
Prosím o zaslání informace o tom, zda Vaše dítě nastoupí od 18.5.do MŠ, do
do 12 hodin na email: mspysely@seznam.cz ve formátu :

Jméno dítěte :
Docházka do MŠ od 18.5.- 30.6.2020 :

Děkuji Vám moc za pochopení a za součinnost.
Ilona Kryzánková
5.5.2020
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