Vážení rodiče,
od pondělí 12.4.2021 je obnoven provoz MŠ pouze pro předškolní děti a pro děti rodičů
vybraných profesí dle manuálu MŠMT vydaného dne 6.4.2021:
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo
o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
o příslušníci ozbrojených sil,
o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Děti budou 2xtýdně testovány (pondělí a čtvrtek) Lepu testem, pokud dítě nastoupí v jiný
den, bude ráno otestováno. Testování bude probíhat v šatně Skřítků, v případě negativního
testu může rodič dítě doprovodit do šatny Sluníček a Krtečků. Pokud bude test pozitivní,
obdrží rodič potvrzení a je nutné poté provést PCR test. Děti při pobytu v MŠ nemusí mít
roušku, je však nutné dodržovat hygienická opatření – časté větrání, mytí rukou.
Prosíme vás – do MŠ voďte pouze děti zcela zdravé, při pobytu v MŠ noste respirátor, ráno
zvoňte na Sluníčka od 6-7, od 7 pak na Sluníčka a Krtečky. Po obědě vyzvedávejte děti mezi
12.-12:30.
Ráda bych vám všem poděkovala za spolupráci, vstřícnost a ochotu s jakou jste se zapojili
do distanční výuky a s jakou přijímáte veškerá opatření, která nyní v MŠ nastavujeme. Moc
se těšíme až se do školky budou moci vrátit všechny děti a vrátíme se do běžného režimu.
Přejeme vám samé pohodové dny a těšíme se na viděnou.
Mgr.Olga Krátká – ředitelka MŠ a kolektiv

