ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSTAVICE
Vážení rodiče,
od 25. 5. 2020 dochází k obnovení provozu MŠ do konce školního roku za mimořádných
hygienických podmínek.
Na základě doporučení MŠMT, MZČR a MČ Praha 14 bude provoz obnoven v tomto režimu:
• Provoz MŠ od 6:30 do 17:00.
• Zákonní zástupci předají při prvním příchodu dítěte do MŠ čestné prohlášení, bez
něhož nebudou děti do MŠ vpuštěny (prohlášení je ke stažení na stránkách MŠ
v aktualitách).
• Před školou dodržujte odstupy 2 metry.
• Po vstupu si vydesinfikujte všichni ruce.
• Vstup do budovy bude umožněn maximálně po 8 rodičích, do každé šatny dva rodiče
a to pouze po nezbytně nutnou dobu pouze s rouškou (počítejte se zdržením a choďte
s časovou rezervou).
• S jedním dítětem jeden doprovod.
• Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný sáček na roušku, ve které přišlo, a
současně rodič zajistí, aby dítě mělo stabilně v druhém uzavřeném sáčku se jménem
dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.
• Děti ani pedagogové nemusí mít v prostorách MŠ roušky, nicméně pedagogové
mohou použít ochranné prostředky dle vlastního uvážení.
• Zákaz nošení hraček z domova (ani do šatny).
• Slučování tříd z důvodu nízkého počtu dětí (ranní scházení a odpolední rozcházení)
bude možné v rámci pater (zelená + oranžová a červená + modrá).
• Do školky nebude k docházce přijato dítě s jakýmkoliv příznakem nemoci (nejen
covid-19, ale i teplota, kašel, rýma).
• Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví rýma, kašel, či jiné známky
infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout. Dítě
bude izolováno od ostatních. O podezření se informuje spádová hygienická
stanice. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě či kašli, budeme
vyžadovat potvrzení od alergologa. Po návratu do MŠ bude škola vyžadovat
potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
• Rodiče jsou povinni telefonicky či e-meilem informovat MŠ v případě náhlé změny
zdravotního stavu dítěte. Rodiče jsou také povinni informovat MŠ, pokud se příznaky
onemocnění covid-19 objeví v rodině dítěte nebo u osoby, se kterou bylo dítě ve
styku.
• Školka je vybavena bezkontaktními teploměry, namátkové měření teploty bude
probíhat v průběhu dne.
• Po vstupu do třídy si dítě ihned umyje ruce desinfekčním mýdlem, toalety budou
vybaveny jednorázovými papírovými ručníky.

• Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené
desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo
respiračními či alergickými problémy je vhodné do MŠ dávat.
• Aktivity dětí budou organizovány tak, aby větší část dne trávily děti venku.
• Zároveň budou na zahradě MŠ probíhat stavební práce v souvislosti se zastíněním,
proto bude pohyb po zahradě prostorově omezen.
• Stravování v mateřské škole bude probíhat obvyklým způsobem za přísnějších
hygienických podmínek.
• Vyzvedávání dětí bude probíhat za stejných podmínek, jako ranní příchod. Pokud
počasí dovolí a odpoledne budou děti venku, budou mít s sebou věci ze šatny a vstup
do MŠ již nebude možný. Bylo by praktické, aby děti měli s sebou vlastní batůžek.

Další informace:
• Třídní vzdělávací programy budou omezeny na minimum, nebudou probíhat žádné
doplňkové ani individuální aktivity, jsou zrušeny třídní i školní akce včetně kroužků.
• Povinné předškolní vzdělávání je dobrovolné bez povinnosti omluv.
• Školné za polovinu března 300 Kč, za duben 600 Kč a za ¾ května 450 Kč bude
rodičům vráceno na účet. O vrácení školného za období od 25. 5. až 30. 6. v případě,
že dítě nebude chodit do MŠ, budeme jednat se zřizovatelem, nicméně všechny
zaplacené peníze za školné se vracejí rodičům příští rok v daních.
• Po vyúčtování rodičovského příspěvku budeme peníze vracet na vaše účty.
• Plánujeme rozloučení s předškoláky (pouze pro předškolní děti bez rodičů), budete
informováni na stránkách školy.
Všechna preventivní opatření mají společný cíl, kterým je OCHRANA. Ochrana Vás
rodičů, Vašich rodin, zaměstnanců mateřské školy a zejména dětí.
Děkujeme za respektování vnitřních pravidel.
Kolektiv MŠ

