Provoz MŠ:
MŠ bude od 12. 4. 2021 v provozu pouze pro děti, kterým bude nejdéle do 31. 8. 2021 6 a víc let
(tzv. předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky). Protože v oddělení smí být nejvýše 15
dětí, budou vytvořeny neměnné skupiny podle pokynů vedoucí MŠ, může dojít k přerozdělení dětí do
jiných oddělení, než byly děti zvyklé chodit).
Testování dětí:


Bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Děti, které nebudou z důvodu nepřítomnosti
testovány v pondělí nebo ve čtvrtek, se podrobí testování v den, kdy přijdou do školky. Pokud
přijdou v úterý, budou spolu s ostatními testovány ještě ve čtvrtek. Pokud přijdou ve středu, ve
čtvrtek již testovány být nemusí.

Testování bude probíhat při vstupu dětí do školky (s testováním mohou pomoci osoby
odpovědné za výchovu). Bude proveden dodaný antigenní test. Do doby jeho vyhodnocení
(cca. 15 minut) nebudou děti vpuštěny do budovy školky, na výsledek počkají venku spolu
s rodiči nebo dalšími osobami odpovědnými za jejich výchovu (v krčku, v altánu, na školní
zahradě). Pokud bude test negativní, odchází do šatny a třídy (stále platí, že si při vstupu
všichni dezinfikují ruce). Pokud bude test pozitivní, dítě si odvedou osoby odpovědné za
výchovu, které zajistí (po dohodě s lékařem) PCR test a škole bezprostředně po zjištění
výsledku, tento výsledek nahlásí. Bližší postup – viz manuál v příloze porady. Z důvodu
časové náročnosti testování doporučujeme, aby osoby odpovědné za výchovu přicházely
alespoň 20 až 30 minut před časem, kdy chtějí dítě předat do školky a odejít.

Testování dětí zajistí zaměstnankyně MŠ.
Organizační záležitosti k průběhu vzdělávání:

Vzdělávání bude probíhat podle běžného režimu. Vyučující nezapomenou větrat (viz
manuál), budou upřednostňovány venkovní aktivity. Hygienická opatření při pobytu dětí i
zaměstnanců v mateřské škole - viz manuál MŠMT.
Stravování dětí:

Stravování dětí bude probíhat v běžném režimu s ohledem na zvýšenou hygienu.

