Informace o provozu Mateřské školy Jince
v období od 14. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020
Organizace a provoz školky
1) Homogenní skupiny žáků na základě přihlášek zákonných zástupců a rozdělení do skupin
zástupkyní ředitele. Skupiny není možno v průběhu opatření měnit.
2) Přihlášky odevzdají zákonní zástupci podepsané v úterý 5. 5. a ve středu 6. 5. 2020. Místo
pro přijetí přihlášek bude u vchodu do 1. třídy – berušky. Od 7.00 do 8.30 a od 15.00 do
16.30. O přijetí či nepřijetí budou zákonní zástupci informování telefonicky.
3) Počet otevřených skupin a počet žáků ve skupině bude stanoven dle zájmu zákonných
zástupců a kapacitní možnosti personálu zabezpečit provoz MŠ dle mimořádných opatření.
4) Provozní doba beze změny: od 6.30do 16:30.
5) Stravování bude pro přítomné děti zajištěno.

Předávání, vyzvedávání a vstup dětí do třídy MŠ
1) Dítě do MŠ doprovodí pouze 1 rodič a vstoupí přiděleným vchodem.
2) Rodič přivede dítě do šatny a v šatně dítě převlékne (přes okýnko uvědomí vyučujícího o
přítomnosti dítěte).
3) Vyučující přijde do šatny a změří dítěti nejméně dvakrát teplotu digitálním teploměrem.
Pokud nemá dítě teplotu a nevykazuje známky onemocnění, přijme ho do třídy. Pokud má
dítě teplotu nebo vykazuje známky onemocnění (kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný
příznak akutní infekce dýchacích cest), nepřijme vyučující dítě do skupiny a zákonný
zástupce je v takovémto případě z bezpečnostních důvodů povinen ihned dítě z MŠ odvést.
4) Pro dítě trpící alergií je naprosto nutné doložit před nástupem do MŠ aktuální potvrzení
od lékaře (ne starší 3 měsíců), že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění
mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Bezpečnostní opatření
1) Rodiče s dětmi musí nosit ochranné prostředky dýchacích cest, dodržovat 2 metrové
rozestupy, neshromažďovat se na jednom místě, nezdržovat se v prostorách Mateřské
školy, dbát platných pokynů a nařízení orgánů a zaměstnanců školy.
2) Doporučujeme rodičům vybavit dítě ochrannými prostředky dýchacích cest z důvodu
zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a zaměstnanců (rovněž z důvodu, že se aktivit ve
skupinách mohou zúčastnit osoby, jež spadají do rizikové skupiny z hlediska onemocnění
COVID – 19). Opatření MZ Č. j.: MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN (bod I., odstavec 1,
písm. b) připouští výjimku z povinného nošení ochranných prostředků dýchacích cest pro
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děti starší 2 let a mladších 7 let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské
skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina. Pro děti nad 7 let je
nošení ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách mateřské školy povinné.
3) Rodiče jsou v případě zjištění nákazy COVID – 19 u dítěte, sebe, partnera nebo člena
společné domácnosti povinni okamžitě informovat školu a příslušnou hygienickou stanici.

Žádáme všechny rodiče, aby vzhledem k aktuální situaci zvážili docházku dítěte do MŠ.
Rovněž doporučujeme z hlediska kapacity a možností MŠ, aby nepřihlašovali děti rodiče,
kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené.

Průběžně je nutné sledovat oficiální informace na webových stránkách MZ ČR a MŠMT a
jiná závazná opatření nadřízených orgánů a webové stránky Mateřské školy Jince
(http://msjince.cz/).

Závazná přihláška dítěte k mimořádné docházce do MŠ za
akceptace podmínek v informacích uvedených
Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………
Datum narození dítěte: ………………………………………………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………
Telefonický kontakt na zákonného zástupce …………………………………………….

Podpis zákonného zástupce …………………………………..
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