Vážení rodiče,
doufáme, že se všichni držíte ve zdraví a s některými z Vás se uvidíme v pondělí 12.4.2021, kdy
bude obnoven provoz mateřské školy Na Zvoničce, pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a
dětí rodičů vybraných profesí-IZS.
Obdrželi jsme celou řadu upřesňujících materiálů a pokynů z MŠMT ke znovuotevření MŠ pro
předškoláky. Máme stanovené jasné podmínky jak pro rodiče, tak děti i zaměstnance. Nyní všechny
organizační, hygienické a personální podmínky přizpůsobujeme daným pokynům. A protože veškerá
organizace vyžaduje čas na přípravu, žádáme Vás o pochopení a o strpení.

Provozní informace a pokyny:
•
•
•
•
•
•

Děti jsou rozdělené do třech skupin o počtu max 15 (skupina se nesmí měnit).
Skupiny jsou: 2.třída (zelená, vpravo v přízemí), 3.třída (oranžová, vpravo v 1. patře), 4.třída
(vlevo v 1. patře). Do které třídy bude zařazeno Vaše dítě dostanete informaci emailem.
Všechny děti budou bezprostředně před vstupem do budovy testovány, a to 2x týdně – v
pondělí a čtvrtek.
Děti v mateřské škole nemusí nosit roušku ani respirátor - vyplývá z pokynů MZČR.
Doprovod dětí musí používat respirátory.
Děti budou přijímány u horní branky MŠ (spodní je z hyg. důvodů uzavřena). Výjimkou budou
dny, kdy bude třeba dítě testovat, kdy bude povolen vstup třetí osoby za branku MŠ.

TESTOVÁNÍ
• Testování dítěte je podmínkou pro přijetí do MŠ.
• Testování musí být provedeno ve školce, nikoliv doma.
• Testování bude prováděno rodiči nebo doprovázející osobou ráno po příchodu do školy, v 1.
třídě (žlutá v přízemí vlevo, vstup první terasou). Tato třída je vyhrazena pouze na testování.
• Testovací sady obdrží rodiče v mateřské škole.
• Test se provádí 2x týdně, pondělí a čtvrtek.
• Pokud dítě nebude v tyto testovací dny přítomno, bude testováno první den příchodu do školky
a dále dle pokynů.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ
• Testování 2x týdně antigenním testem výtěrem z dutiny nosní.
• S ohledem na zajištění pohody při testování, budou dětem test provádět rodiče anebo
doprovázející osoba pověřena zákonným zástupcem (rodičem).
• V testovací den je třeba počítat s časovou rezervou 15-20 minut.
• V testovacím prostoru provede rodič dítěti výtěr z přední části nosu pod dohledem pracovníka
MŠ.
• Pracovník MŠ poradí a pomůže s testováním.
• Rodič s dítětem vyčká na výsledek testu 15 minut na terase 1.třídy s dodržením rozestupů mezi
jednotlivými osobami 2 metry.

ČASY PŘÍCHODU A TESTOVÁNÍ DĚTÍ – DŮLEŽITÉ!!! Platí po celou dobu tohoto režimu, nejen ve dny
testování.

4.TŘÍDA: 7.00-7.30 hod.
2.TŘÍDA: 7.30-8.00 hod.
3.TŘÍDA: 8.00-8.30 hod.

!!! PROSÍME RODIČE O DODRŽOVÁNÍ URČENÉHO ČASU PŘÍCHODŮ
DO PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY!!!
VYHODNOCENÍ A CO DÁL?
Výsledek negativní- HURÁ, dítě může do školky.
Výsledek pozitivní- JE NÁM LÍTO, ale dítě nesmí do školky.
1.Pozitivní výsledek první (pondělí) testovací den – dítě odchází domů, musí podstoupit PCR test, ostatní
ze skupiny můžou do MŠ.
2.Pozitivní výsledek další (čtvrtek) testovací den - celá skupina včetně pedagogů ve třídě jde domů,
pozitivní dítě jde na PCR test, všichni čekají na výsledky testu, jel-li pozitivní PCR test, následuje
karanténa pro celou skupinu.
OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Příchod do MŠ a odchod je pouze hlavní, horní brankou. Děti budou předávány pouze u této branky. Je
zákaz vstupu třetích osob na pozemek MŠ, výjimkou je testování. Dolní branka zůstává uzamčena.
Při odpoledním vyzvedávání dětí prosíme rodiče, aby volali na příslušné telefonní číslo třídy, kde se dítě
nachází:
2.třída: 735 750 199
3.třída: 735 750 200 nebo 725 769 056 - děti z 5.třídy,
4.třída: 735 750 201
CO S SEBOU DO ŠKOLKY
• batůžek s osobními věcmi
• oblečení do třídy
• oblečení na zahradu
• láhev s pitím
• Náhradní oblečení
• Přezůvky
• Pyžamo

Pokud nám oznámíte den předem, že Vaše dítě přijde či nepřijde, oceníme
takovou informaci v rámci hospodaření celé organizace. Děkujeme.
SPOLEČNE TO ZVLÁDNEME!!! Kolektiv MŠ Na Zvoničce

