Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace

Dodatek Školního řádu Mateřské školy Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace č.j.:104/2020 č.2.

PODMÍNKY A ORGANIZACE VÝUKY MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ
Podmínky a organizace výuky byly zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství, Ministerstva
zdravotnictví a na základě zhodnocení podmínek naší školy.

PODMÍNKY:
1. V den nástupu podepsat tento Dodatek Školního řádu, rodiče mladších dětí odevzdat
potvrzení zaměstnavatele.
2. Provozní doba školy bude od 7,00 do 16,00 hodin.
3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, ztráta chuti a čichu, dušnost, bolest
hlavy, kloubů, v krku) nesmí do školy vstoupit! Alergici musí doložit potvrzení lékaře.
4. Povinné testování bude probíhat antigenními testy v pondělí a ve čtvrtek ráno.
5. Nástup do školky je možný jen v pondělí nebo čtvrtek z důvodů testování. V jiné dny
testování nebude probíhat. Není tedy možný nástup např. v úterý…
6. Každé dítě si denně donese označenou svoji láhev na pití. Tekutiny budou dětem
v průběhu dne do láhve doplňovány.
7. Děti si nesmí nosit žádné hračky z domu.
ORGANIZACE:
Děti jsou rozdělené do 3 skupin po maximálně 15 dětech. Skupiny se v průběhu celého dne
nebudou míchat.
Příchod do školky ve dnech testování:
V čase 7,00, v 7,30 nebo v 8,00 hodin bude zpřístupněna přední část šatny třídy, do které je
dítě zařazeno. Doprovod vstupuje do objektu s nasazeným respirátorem, dítě s rouškou.
Na určeném místě provede doprovod (za asistence pedagoga) výtěr z nosu dítěte. Jakmile
testy obdržíme, dostanete do e-mailu návod, návod bude vyvěšen i v místě testování. Na
výsledky testu čeká dítě s doprovodem 15 minut před budovou školy. Dodržujte rozestupy,
neshlukujte se. Po vyhodnocení testu přebírá pedagog děti do šatny k převléknutí.
Testovat se nemusí děti, které prodělaly Covid-19 a od karantény neuplynulo 90 dní. Nutno
doložit vytištěným potvrzením.
Ve dnech testování může docházet ke zdržení, doporučujeme počítat s větší časovou
dotací.
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Příchod do školky úterý, středa, pátek:
Děti budou do školky přebírány v 7,00, v 7,30 nebo v 8,00 hodin. V jiné časy nebudou děti
do budovy vpouštěny.
Doprovod každé ráno vyplní, kdy bude dítě ten den ze školky vyzvedávat!

Odchod ze školky:
Ráno doprovod zvolí a u jména dítěte vyznačí jednu z možností vyzvednutí dítěte odpoledne
ze školky. Na tento čas bude Vaše dítě připraveno a učitelka Vám ho převlečené vydá před
budovu. Nahlášený čas je nutné dodržet.
Možnosti vyzvednutí:
1. V 12,30 hod.
2. V 15,00 hod.
3. V 16,00 hod.

vedle jména napíšete 1
vedle jména dítěte napíšete 2
vedle jména dítěte napíšete 3

Vzdělávání:
Organizace vzdělávání bude probíhat ve skupinách, které se nebudou míchat v budově ani na
zahradě školy.
Děti v prostorách školy nemusí nosit roušku. Zaměstnanci školy pracují v respirátorech.
Aktivity budou, s ohledem na počasí, organizované po velkou část dopoledne venku v areálu
MŠ=zahrada školy, která bude rozdělena na 3 části. Doporučujeme tomu děti adekvátně
obléknout.
Všechny aktivity budou probíhat v prostředí, které odpovídá hygienickým a organizačním
pravidlům stanoveným v pokynu MŠMT (dezinfekce, větrání, stravování..).
V případě, že některé dítě ze skupiny bude vykazovat některý z možných příznaků COVID19, bude umístěno do samostatné místnosti, bude kontaktován zákonný zástupce, který je
povinen si dítě okamžitě vyzvednout.
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Stravování:
Svačiny vydává pedagog, oběd určená osoba. Pokud dítěti dojde v láhvi pití, doplňuje ji
pedagog.
Přihlašovat ke stravě se nemusíte. S nahlášením docházky budete ke stravě automaticky
nahlášeni. V případě onemocnění nebo omluvení se ze vzdělávání je možné vyzvednout
oběd do donesených jídlonosičů v 11,30 před kuchyní.
Úhrada školného:
Děti, které neplní povinnou předškolní docházku a dochází do MŠ hradí školné v plné výši.
Úhrada stravného:
V šatnách jsou inkasní listiny na duben 2021, které je nutné uhradit do 15. 4. 2021. Na další
měsíce budou opět vyvěšeny inkasní listiny v šatnách, jak jste zvyklí.
Přeplatky nad 1 000,-Kč a přeplatky dětí, které ukončují docházku do MŠ, budou vráceny na
Váš účet v srpnu 2021. Ostatní se převádí na další školní rok.

S poděkováním za spolupráci

Mgr. Nikol Minářová, ředitelka školy.
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Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s Dodatkem Školního řádu Mateřské
školy Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace č.j.: 104 / 2020 č.2.

Příjmení a jméno dítěte

Datum seznámení

Podpis zákonného zástupce

