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ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ ČTYŘLÍSTEK
V souladu s nařízením Vlády ČR ze dne 6.4.2021 se mohou od 12. 4.
2021 vrátit děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zároveň dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, č. j.:
MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (dostupné na webu MŠ) se v mateřských školách
umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci vykonávají
povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií.
Do těchto skupin povolání patří zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční výuku (a tedy také tuto péči) ve školách a
případně školských zařízeních, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci
ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 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, zaměstnanci Úřadu práce České
republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení a zaměstnanci Finanční správy České republiky.
S ohledem na omezené počty dětí je kapacita MŠ výrazně omezena nařízením vlády.
Zásadním kritériem bude potvrzení zaměstnavatele zákonného zástupce.
Děti mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí, a po dobu
vzdělávání v mateřské škole se na ně vztahuje výjimka v nošení ochrany úst a nosu (vyjma
testování).

Testování antigenními testy:


Podmínkou prezenčního vzdělávání dětí v MŠ je dle nařízení vlády povinné
testování 2x týdně antigenními testy (MŠ má k dispozici testy zn. Lepu). Testovací
dny jsou stanoveny vždy na pondělí a čtvrtek. Pokud přijde dítě do MŠ v jiný den,
bude testováno v den nástupu. Stále platí pravidlo testování 2x týdně.



Testování se vždy účastní zákonný zástupce dítěte nebo pověřená dospělá osoba.



V případě pozitivního testu nebude dítě přijato a škola vystaví zákonnému
zástupci potvrzení o pozitivním výsledku testu. Povinností zákonného zástupce je
informovat ošetřujícího lékaře. (vice k testování naleznete v Manuálu MŠMT
https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf)
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Hygienická opatření při testování:


Probíhají v souladu s Manuálem MŠMT a jsou přizpůsobeny podmínkám v
jednotlivých budovách MŠ Čtyřlístek (MŠ Švendova a MŠ Kotěrova).



Do MŠ vstupujte na výzvu personálu školy v respirátoru.



Dodržujte rozestupy, použijte dezinfekci.



Vyčkejte na pokyny pedagoga, který bude přítomen v testovací místnosti.



Test provádí samo dítě nebo zákonný zástupce, pedagog provádí dohled nad
testováním, manipuluje s činidlem, které se kape na test, a vyhodnocuje test.



Vyhodnocení testu trvá 15 minut (proto si vyhraďte na testování dostatek času).

Povinné vybavení dítěte:
Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat
do budovy vyjma testovacích dní) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci
mateřské školy (provozní zaměstnanci, asistenti, apod.), bude komunikace s rodiči probíhat
prostřednictvím písemných vzkazů, popřípadě prostřednictvím telefonu a e-mailu.
Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek označený svým jménem a v něm:


notýsek: malý sešitek pro písemné vzkazy pro rodiče a od rodičů,



oblečení: pro pobyt dětí ve třídě a na zahradě (oblečení bude poté uloženo ve
skříňce dítěte v MŠ, na konci týdne bude vše zabaleno dítěti do batůžku nebo dle
dohody s rodiči),



sáček na roušku (ochranu dýchacích cest), kterou použilo dítě při příchodu do MŠ.

Rodiče zajistí každodenní kontrolu batůžku – přečtení vzkazů od učitelek.

Veškeré vybavení bude řádně podepsáno, včetně batohu.

Mateřská škola Čtyřlístek, Švendova 1127, Hradec Králové

Předávání dětí:


Ranní předávání dítěte proběhne u/před hlavním vstupem do MŠ (vyjma testovacích
dní). Pokud nebude v prostorách hlavního vstupu přítomná osoba, která by převzala
vaše dítě, použijte zvonek. Do budovy MŠ vstupují pouze děti.



Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou, viz výše. V případě
odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u brány na zahradu (rodiče
na zahradu nechodí) včetně batůžku – do budovy již NIKDO nevstupuje.



Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat
minimálně stanovené rozestupy.

Stravování


Děti s povinnou předškolní docházkou jsou automaticky nahlášeny. V případě
neúčasti dětí na vzdělávání je povinností rodičů odhlásit obědy standartním
způsobem.

Distanční vzdělávání:
Rodiče dětí, kteří se nemohou/nebudou účastnit prezenčního vzdělávání v mateřské škole
mohou nadále využívat vytvořené náměty pedagogy v rámci distančního vzdělávání, které
jsou umístěné na webových stránkách každé pondělí. Tyto náměty si mohou rodiče přijít
vyzvednout v tištené podobě, a to vždy v úterý od 8,00 do 14,00 h v mateřské škole

Švendova/Kotěrova.
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