Milí rodiče, zde máte přehled informací, které se týkají školního roku 2020/2021:
Vzhledem k vyvíjející se epidemiologické situaci vás žádáme o dodržování pravidel týkající
se onemocnění Covid -19, která jsou taktéž vystavena na hlavních dveřích MŠ a na
nástěnkách u všech tříd.
Vzhledem k vyvíjející se epidemiologické situaci vás žádáme o dodržování těchto
pravidel:














Ve skříňce mějte jednu roušku pro dítě uloženou v mikrotenovém sáčku.
Při příchodu do MŠ si zákonní zástupci u hlavního vchodu dezinfikují ruce. U vstupu
do budovy školy a v šatnách dětí jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
Po převlečení dětí v šatnách si budou děti důkladně umývat ruce. Následně si osuší
ruce látkovým ručníkem na svých značkách.
Žádáme rodiče, aby se v prostorách mateřské školy zdržovali co nejkratší dobu.
Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř
budovy škol a školských zařízení omezen.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům
COVID-19 ) ( zvýšená teplota, kašel, rýma, průjem, náhlá ztráta chuti a čichu, u dětí
vyrážka či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) NESMÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY VSTOUPIT.
Pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví u dítěte v průběhu dne, budou
zákonní zástupci vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ.
Z důvodu prevence, děti z jednotlivých tříd chodí na oběd v postupných časech.
Vyzvedávání dětí po obědě doporučujeme v čase 11:45 – třída Myšek a Žabiček,
12:00 třída Veverek.
Rodiče ze třídy Žabiček a Veverek žádáme, aby na děti čekali v šatnách, nebo
vestibulu mateřské školy.
Dodržujte všichni nastavená pravidla a myslete na ochranu zdraví nás všech.
Prosíme nedávejte dětem do mateřské školy osobní hračky a plyšáky. Novým
dětem, které do MŠ nastupují, po dobu adaptace po dohodě s učitelkou.

Tyto pokyny se mohou operativně měnit vzhledem k vývoji epidemiologické situace.

Dle nejnovějšího nařízení je nutné od 10. 9. 2020
v prostorách mateřské školy nosit pokrývku úst. Prosíme o
dodržování nařízení.
V MŠ jsou dodržovány doporučení KHS (dezinfekce prostor MŠ, větrání aj.) Zaměstnanci
MŠ jsou informováni o nařízeních a doporučeních Ministerstva zdravotnictví.
Děti chodí na svačiny a obědy v postupných časech, aby docházelo k co nejmenším
kontaktům mezi třídami.

Platby:
Informace o zadávání plateb jsou rozepsány podrobněji v příloze Informace k platbám.
Přeplatky za školné bude vyúčtováno na konci měsíce září. Budete informováni individuálně,
aby jste si přeplatek vyzvedli u vedoucí školní jídelny (vchod z boční strany MŠ) V době
pondělí – 6:00 – 11:00, středa – 6:00 – 11:00, čtvrtek 10:00 – 14:30.
O nedoplatcích školného jste již informováni individuálně – taktéž prosíme o platbu u
vedoucí školní jídelny.
Prosíme rodiče dětí, které mají k 31. 8. 2020 pět let, o zrušení plateb školného do 15.9.2020.
Kdo bude potřebovat čip pro vstup do MŠ nahlaste se prosím ve střídách. Čip Vám
připravíme. Vratná záloha na čip je 100 Kč.
Vyúčtování příspěvku rodičů 200Kč z loňského roku je vystaveno na nástěnkách u tříd Žabek
a Veverek. V letošním roce byl využit pro zaplacení divadla dne 1.9.2020.
Pro letošní školní rok nebudeme prozatím vybírat příspěvek od rodičů.
Děti ze třídy veverek a žabek pojedou na vzdělávací program v Hostětíně – tento program
bude hradit mateřská škola.





Prosíme rodiče, aby se seznámili se školním řádem mateřské školy (Ke stažení
v dokumentech).
Potřeby pro děti, kontakty aj. jsou uvedeny na webových stránkách MŠ.
Upozorňujeme rodiče, že na konci měsíce září budou smazány z webu fotografie ze
školního roku 2019/2020.
Noví rodiče, si mohou vyžádat přístup do fotogalerie.

Doplňkový program v MŠ:
Píšeme podle písniček – grafomotorická cvičení pro předškoláky, začátek v tomhle týdnu.
Cvičení v Sokolovně – třída žabek a veverek
Keramika- třída veverek, od 5. 10. po výuce plavání.
Logopedie – třída veverek popř. žabek. Paní Mgr. Kubková – logopedka, momentálně provádí
depistáže u dětí. S rodiči dětí, kterým by doporučila logopedickou péči, by se chtěla
telefonicky kontaktovat a domluvit se na případné spolupráci.
Plavání – třída veverek, žabek (od 21.9.)
Bruslení – třída veverek. Prozatím nemáme kompletní informace, zda budou děti
z mateřských škol Uh. Brodu rozděleny na dvě nebo jednu skupinu. V případě, že děti budou
navštěvovat bruslení v jedné skupině, upozorňujeme rodiče, že na výuce budou děti ze 4
mateřských škol cca 70 dětí. Výuka bruslení na začátku října.

Dle doporučení ministerstvem zdravotnictví: ,, Škola v průběhu školního roku zváží nutnost
konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a
dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či
škol) a pokud možno takové aktivity nekoná.“






Prosíme rodiče o čtení informací na nástěnkách a hlavních dveřích.
Prosíme o odevzdání všech podkladů, které jste dostali k vyplnění.
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do tříd.
V MŠ proběhne fotografování dětí – Vánoční sada
Screeningové vyšetření zraku

O chystaných akcích budete vždy podrobněji informováni.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na vzájemnou spolupráci. V případě dotazů se obraťte na
učitelky ve svých třídách, popř. na mě.

Děkuji Urbanová Eva, ředitelka MŠ.

