Znovuotevření MŠ Pyšely – podrobné
informace před nástupem dětí.
Termín – 18.5.2020
Které děti budou chodit do školky?
Děti, které jsou přihlášeny na základě dotazníku k 8.5.2020 (průzkum zájmu rodičů).
Docházka do MŠ je zcela dobrovolná, platí i pro děti s povinným předškolním vzděláváním
(děti nemusíte již omlouvat).

Postup při příchodu a předávání dětí
Dítě se s rodičem venku pohybuje v roušce, platí povinnost odstupů (u vrátek, u
venkovních dveří, uvnitř pak na chodbách či v šatnách). Po příchodu do MŠ rodič
zůstává v roušce, dítěti roušku uloží do igelitového sáčku a do poličky v šatně. Po
převlečení nechá dítě umýt si ruce a předá jej běžně do třídy. Sám odchází.
Je důležité na vše připravit i děti, vysvětlete jim novou situaci ve školce (ranní slzičky,
domlouvání, vysvětlování- v případě nutnosti a potřeby dítka – venku před školkou, ne
v šatně dětí- moc děkujeme).
Děkujeme Vám za to, že do areálu školky budete vcházet se zakrytím horních
cest dýchacích, že použijete před vstupem do školky každý den dezinfekci na
ruce, že dodržujete rozestupy a postupné vcházení do školky a do šaten dětí.
Prosím, zvažte vyzvedávání dětí staršími osobami z rizikových skupin. Vyzvedávejte
(přivádějte) dítě jen jednou osobou, setrvejte v budově i areálu co nejkratší dobu.
Počítejte případně i s čistou rouškou pro dítě na odchod domů.
Jen pro informaci: zaměstnanci MŠ podle pokynu MŠMT roušky mít nemusí během
dne s dětmi v MŠ. Ochranu dýchacích cest použijí při jakémkoli kontaktu s cizí osobou.

Zdravotní podmínky pro děti
Podle Ministerstva zdravotnictví děti v MŠ a na školní zahradě roušku nosit nemusí.
Nelze zabránit těsnému kontaktu dětí, půjčování hraček a předmětů, společnému jídlu
u stolečků. Zejména proto je nezbytné, aby děti byly skutečně zcela zdravé. Proto
budeme potřebovat čestné prohlášení od rodičů (viz příloha) a skutečně důsledné
dodržování ohleduplnosti, kdy dítě i s malou rýmou či kašlem nebude přivedeno.
Vyplněné čestné prohlášení odevzdáte ráno při příchodu do MŠ, vyplněné,
podepsané s datem 18.5.2020.
Třídy jsme vydezinfikovali, umyli jsme nábytek, omyvatelné plochy, hračky. Máme
dostatek vhodných úklidových prostředků. Budeme úklidovou i osobní dezinfekci
používat ve zvýšené míře.
I přes veškerá opatření se dítě může nakazit jako kdekoli jinde. V současné situaci je
nezbytné, aby byl rodič telefonicky k zastižení. Alergické projevy dětí (rýma, kašel) ideální bude dodat vyjádření pediatra, děkujeme.
Od 18.5. 2020 je zakázáno nosit do školky vlastní hračky z domova, ve třídách
nebudeme používat hračky, které nelze omýt (prosím, dětem vysvětlete, děkujeme).

Od 18.5.2020 si děti nebudou čistit zuby, nebudou používat hřebeny – v umývárně
je připraveno tekuté mýdlo (jako obvykle) a papírové ručníky.

Program v MŠ
Pro žádnou třídu nebude tvořen do konce školního roku žádný speciální program –
nejsou povoleny výlety, kroužky, společné akce (letos a je nám velmi líto nebudeme
mít besídku, plavání, dětský den, rozloučení s předškoláky, pohádkový les, školní
výlet, aj). Peníze za plavání, za kroužek flétny vrátíme v hotovosti- připravujeme. Ve
třídách připravujeme program pro děti tak jak jsme zvyklí (témata dle Školního
vzdělávacího programu, ale v omezené míře). Většinu dne plánujeme být s dětmi
venku (hned po dopolední svačince) je nutné, aby děti měly dostatek náhradního
oblečení a oblečení, které je vhodné na pobyt venku (holínky, pláštěnku,
pohodlné boty, věci na výměnu atp.)

Stravování dětí
Naše školní kuchyně splňuje veškeré hygienické požadavky. Stravování bude
zajištěno jako obvykle.
Děti budou obsluhovány – nebudou si samy nabírat jídlo, nebudou si mazat chléb,
pečivo, brát ze společného talíře zeleninu, ovoce, nalévat nápoje, brát ze společných
nádob příbory. Každé dítě dostane svůj tácek s kompletní svačinou, oběd na talířích.

Platby za MŠ
Všichni rodiče mají za březen přeplatek za 14 dní za stravné, kdy MŠ byla uzavřena.
Ten bude odečten ze stravného v květnu.
Výše školného: březen 225,-Kč + duben 0,-Kč + květen 225,-Kč + červen 450,-Kč.
Po znovuotevření budete vyzváni k platbám (tak jak jste zvyklí, pro nepřihlášené děti
informace emailem).

OČR
Vláda zatím nerozhodla, zda proplácení OČR bude probíhat i v době, kdy už je MŠ
v provozu. Tento návrh je v jednání.

Prázdniny
Obdobný režim očekáváme i o prázdninách = v termínu 1.-17. července a 17.-31.
srpna, kdy máme otevřeno.
Pyšely 14.5.2020
Ilona Kryzánková

