Obnovení provozu MŠ
Vážení rodiče,
v návaznosti na uvolňování vládních opatření a rozhodnutí vlády a MŠMT o zahájení výuky žáků
prvního stupně ZŠ chceme po dohodě se zřizovatelem obnovit provoz mateřské školy také od 25. května
2020.
Připravujeme scénář k bezproblémovému obnovení vzdělávání, které bude v souladu s metodickým
pokynem ministerstev školství a zdravotnictví. Je pro nás důležité zajistit takový provoz, který bude co
nejbezpečnější pro vaše děti. Proto bychom chtěli umístit všechny děti do hlavní budovy MŠ, která
má hned vedle školky vlastní zahradu, aby děti mohly větší část dne trávit venku. Z tohoto důvodu
Vás žádáme, abyste v případě, kdy je jeden z rodičů v domácnosti, nezaměstnaný, na rodičovské
dovolené s jiným dítětem, zvážili nutnost zařazení dítěte do mateřské školy. (pozn: pokud vaše dítě do
mateřské školy do konce června nenastoupí, nebudete platit školné ani za měsíc květen, ani červen).
Vzhledem k zajištění optimálního modulu Vás žádáme, abyste vyplnili přiloženou návratku, ve které
zjišťujeme váš zájem o docházku dítěte do mateřské školy po obnovení provozu (tj. od 25. května do 30.
června 2020). Vyplněnou návratku prosím do 15. května 2020 vhoďte do schránky v budově základní
školy (je vedle bočního vchodu), nebo naskenované zašlete na e-mail skola@zs-sedlnice.cz ), případně
osobně doneste do mateřské školy v pracovní dny denně v době od 8 do 12 hodin).
Pokud se rozhodnete pro návrat dítěte do školy, děti přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení
(čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením
rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Pokud zákonný zástupce tento dokument
nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
Dítě bude mít v mateřské škole s sebou k dispozici i roušku. V běžném provozu ji děti mít nemusí. Dle
pokynů MŠMT pokud by ale někdo z přítomných dětí vykazoval příznaky COVID-19, bylo by třeba dítě
izolovat, kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a informovat spádovou
hygienickou stanici. Ostatní děti by pak povinně musely mít roušku do zjištění zdravotního stavu
indisponovaného.
Děkujeme za pochopení i za spolupráci.
Pokud návratku neobdržíme, předpokládáme, že o uvedený provoz nemáte zájem.
Eva Hryzláková, vedoucí učitelka MŠ

PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy

NÁVRATKA – zájem o docházku do MŠ od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020
Jméno dítěte ………………………………………………………………………………………………
O docházku svého dítěte v uvedené době

MÁM ZÁJEM *

NEMÁM ZÁJEM*

V Sedlnicích dne …………………………..
………………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce
*/ nehodící se škrtněte

