Organizace provozu školky ve školním roce 2020/21
vzhledem ke Covid – 19
Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a na základě
doporučení MŠMT jsou pro provoz školky stanovenuji tato pravidla:
- Školka zahajuje provoz školního roku 2020/21 v plném rozsahu dne
1.9.2020 a v souladu se školskými právními předpisy
- Školka od rodičů nebude požadovat prohlášení o bezinfekčnosti
- Nejsou stanovena pravidla pro vstup do budovy, rodiče vstupují do
školky s rouškou, zdržují se v šatně pouze na dobu nezbytně nutnou.
Děti jsou ve školce i v šatně bez roušek.
- V případě mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je
mateřská škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat
všechna aktuálně platná mimořádná opatření.

Adaptace dětí v prvních dnech zahájení školního roku:

- Všechny nové děti mají adaptaci ve dnech 1. – 4.9. ( út – pá ) do 10ti
hod.
- Rodičům dětí, které pokračují v docházce z loňského školního roku a
s ohledem na průběh odlišných podmínek v chodu školky, kdy téměř
60% dětí již školku do konce června nenavštěvovalo doporučujeme, aby
také přizpůsobili adaptaci svých dětí tak, aby i jejich pobyt ve školce
probíhala postupně – např.odchod dětí v prvních dnech po obědě. U
dětí se může projevit dlouhodobá sociální izolace od kolektivu,
utlumení zájmu o školku, ztráta pravidelného režimu, odvyknutí
povinnostem.
- Třídy jsou naplněny na 24 dětí, volná místa ve všech 4 třídách byla
doplněna novými dětmi. Stávající děti zůstávají ve svých třídách se
svými učitelkami, pouze ve třídě Medvědi se paní učitelka Alice
z rodinných důvodů vrátila do místa svého trvalého bydliště mimo
Prahu. Na její místo nastupuje nová paní učitelka Mgr.Lenka Indrová.
- Seznamy tříd budou vyvěšeny na nástěnce u vchodu do školky dne 1.9.

Příchod do školky 1.den zahájení nového školního roku:

- Rodiče stávajících dětí žádáme, aby se v šatnách nezdržovali, s dětmi se
-

-

rozloučili a předali je učitelkám ve třídách. Dětem zůstávají i jejich
původní značky.
Pro rodiče nových dětí doporučujeme příchod 7,30 – 8,30 hod tak, aby
učitelky měly čas si děti převzít. Všechny děti s sebou budou mít kapsář
do šatny, bačkorky a v kapsáři náhradní prádlo ( všechny pokyny
obdrželi rodiče písemně ). Zároveň rodiče přinesou novou Žádost o
přijetí s potvrzením lékaře a Přihlášku ke stravování ( opět odesláno ze
školky poštou ).
Ostatní dokumentaci, která souvisí s Matrikou školky, budou rodiče
všech dětí dostávat od paní učitelek ve třídách postupně během
prvních dnů docházky.
Mění se výše plateb na školní rok 2020/21 – informace o nich je na
www.stránkách
Číslo účtu školky a variabilní symbol dětí pro účely plateb školného a
stravného budou rodičům k dispozici na nástěnkách v šatnách tříd také
od 1.9. Stávajícím dětem se variabilní symboly nemění. Pro všechny
platí povinnost plateb do 15.dne každého měsíce na účet školky.

Organizace provozu školky v případě výskytu Covid – 19:

- Dětem bude denně při příchodu měřena teplota a dále ještě v průběhu
-

dne
Při zjištění příznaku u dítěte při příchodu do školky – zvýšená teplota
nad 37 st. a příznaky infekčního onemocnění – rýma, kašel, bolest
hlavy, bolest v krku, průjem apod. – nebude dítě přijato k docházce.
Příznaky se u dítěte vyskytnou během dne – dítěti bude poskytnuta
rouška, bude izolováno od ostatních dětí a současně bude informován
zákonný zástupce, který si dítě bezodkladně vyzvedne ze školky.
Ve všech případech bude zákonný zástupce informovat telefonicky
lékaře svého dítěte, s kterým projedná další postup.
Zákonný zástupce informuje školku, pokud dojde k výskytu Covid – 19 u
dítěte a o dalším postupu rozhoduje KHS – karanténa, uzavření školky
apod.
Platby a výuka dětí v povinném předškolním vzdělávání v době
event.karantény, popř.uzavření školky jsou součástí Školního řádu

mateřské školy – je zveřejněn na www.stránkách školky a je k dispozici
rodičům ve všech šatnách tříd.
Na základě doporučení MŠMT k epidemiologickým kritériím v hl.m.Praze
omezujeme pohyb tzv.třetích osob po budově školky a to:

- Avizované třídní schůzky se zatím neuskuteční, s rodiči budeme

-

-

-

komunikovat mailem, elektronickou komunikací přes tzv.Matriku
školky, telefonicky. Důležité informace budou vyvěšeny na nástěnkách
v šatnách všech tříd, na www.stránkách školky a upozornění rodiče
vždy obdrží hromadnou SMS.
Musíme omezit i divadelní představení ve školce, programy pro děti
budeme pořádat samy v rámci tzv.tematických dnů, svátků a akcí nad
rámec vzdělávacího programu školky – jsou zveřejněny na
www.stránkách školky.
Upravili jsme vzdělávací program školky pouze do 5ti integrovaných
bloků, tak aby byl v souladu s RVP a dle doporučení MŠMT byl
využitelný i pro distanční vzdělávání.
Děti nebudou dojíždět MHD na kulturní a vzdělávací akce, budeme
realizovat pouze ty aktivity, kterou jsou v pěší vzdálenosti od školky.
Adventní a vánoční akce budeme plánovat až po dalších doporučujících
opatřeních ze strany MŠMT. Pokud by se epidemiologická situace
zlepšila, plánujeme adventní výlety, vánoční dílničky a vše, co jsme
dělaly dosud.
Plavání předškoláků je v plánu až ve 2.pololetí – únor – květen 2021
v Aquaparku v Čestlicích. Školky v přírodě na jaro 2021 budeme
plánovat až po novém roce. Chtěli bychom se opět domluvit
s logopedkou na pravidelných hodinách a opět budeme pokračovat
s výukou ČJ pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Vážení rodiče, přeji Vám i nám i všem dětem bezproblémový vstup do nového
školného roku. Doufám, že společně zvládneme tuto složitou situaci
vzájemnou důvěrou i porozuměním a především společnou snahou o
spokojenost Vašich děti v naší školce. Září bude asi pro všechny těžké, ale
pokud všichni společně vytvoříme pro děti bezpečné a přívětivé prostředí a
budeme společně komunikovat, tak věřím tomu, že to společně zvládneme!
Mgr.Irena Benešová
ředitelka mateřské školy

