INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠR 2021/2022
Provoz MŠ začíná ve třídě Motýlků v 6.30. V této třídě se ráno scházejí
všechny děti. Třída je umístěna v přízemí vpravo. Třída Dráčků začíná provoz
v 7:00 a ve třídě Sluníček začíná provoz v 7:15.
Přivádění a vyzvedávání dětí zůstává ve stejném režimu, jako před
prázdninami. Ráno dítě převezme zaměstnanec školy ve vestibulu, po obědě a
odpoledne si děti vyzvednete ve třídě nebo na zahradě školy. Vstup na čipy
bude v provozu. Ve dnech 1. – 3. 9. 2021 bude umožněn vstup do šatny i ráno.
Provoz tříd končí a děti odchází do třídy Sluníček: Motýlci v 15.30, Dráčci
v 16.00. V 16.30 končí provoz školy a je nutné opustit budovu. Za příznivého
počasí využíváme školní zahradu i v odpoledních hodinách.
Opatření proti onemocnění COVID-19
V šatně třídy jsou maximálně čtyři děti s doprovodem.
Osoby, které přivádí nebo vyzvedávají děti:
Použijí před vstupem do budovy nebo na zahradu školky dezinfekční
prostředek na ruce.
Při pohybu po školce nebo čekání do šatny dodržují bezpečný rozestup
dva metry, po celou dobu používají ochranu dýchacích cest.
Nevstupují do třídy.
Při příchodu a odchodu se v budově a na zahradě zbytečně nezdržují.
Dodržují hygienická opatření nařízené školou.
V případě onemocnění dítěte nebo člena domácnosti infekční chorobou
jakéhokoli typu neprodleně informují školku.
Mateřská škola zajistí denní dezinfekci prostor (podlahy, kliky,
sociální zařízení).

madla,

Výchovně vzdělávací proces bude uzpůsoben tak, aby v maximální míře
nedocházelo k setkávání jednotlivých tříd. Na zahradě jsou vyčleněny plochy
pro jednotlivé třídy.
Režim vstupu čipem:
V MŠ je zaveden systém otvírání vstupních dveří pomocí čipů.
Čipem lze otvírat a vstupovat do MŠ: od 12.30 do 13.00, od 14.45 do 16.30.
Žádáme rodiče nových dětí, aby si dne 1. 9. 2021 od 6:30 do 15:00 proti
záloze 100,- zakoupili potřebný počet čipů, částku mějte připravenou přesně.
Prodej bude probíhat v kanceláři vedoucí stravování, zvonek školní kuchyně.
Po ukončení docházky dítěte do MŠ vám bude záloha vrácena za nepoškozený
čip. Pokud dojde ke ztrátě čipu, neprodleně to oznamte řediteli MŠ.
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Personální změny:
Třída Motýlci – paní učitelka Hana Novotná
Třída Dráčků – slečna asistentka Michaela Mašková
Odhlašování stravy:
Dítě ke stravování přihlašujte a odhlašujte pouze formou SMS na číslo 737
604 999 a to do 13 hodin předešlého pracovního dne. Na pondělí je možné
odhlásit stravu do 7:00 ráno. Na pozdější zprávu nebude brán zřetel.
Omlouvání nepřítomnosti:
Omlouvání
nepřítomnosti
všech
dětí
je
možné
přes
aplikaci
LYFLE.
Připomínáme, že děti s povinnou předškolní docházkou jsou povinny účastnit
se vzdělávání v čase 8:30 – 12:30 mimo školní prázdniny.

Praktické informace:
Oblékejte děti přiměřeně počasí. Pamatujte, že s dětmi pobýváme venku za
každého počasí, mimo silného větru, mrazu a deště. Do plátěné tašky v šatně
nachystejte oblečení na pobyt venku. K přezutí doporučujeme uzavřené papuče
na klínku, nevyhovující jsou cvičky bez podpatku, tenisky nebo pantofle bez
paty.
Dětem přineste do MŠ vlastní uzavíratelnou lahev na průběžný pitný režim,
plastovou a podepsanou. Lahev si děti budou odpoledne odnášet domů a vymytou
si ji přinesou opět ráno.
Všechno oblečení a obutí dítěte označte jeho příjmením nebo značkou, kterou
si dítě pozná! Za záměnu neoznačených věcí nenese školka odpovědnost.
Do prostor školy i školní zahrady platí zákaz vstupu se zvířaty, s kolem, na
kolečkových bruslích atp.
Aktuální informace najdete na webových stránkách školy www.mssynkova.cz a
v aplikaci LYFLE.

Těšíme se na viděnou!
Za kolektiv MŠ
Otakar Kolář, ředitel
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