Mateřská škola Lány, příspěvková organizace, okres Kladno
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Dodatek školního řádu od 1.9 2021 do odvolání
Organizace předškolního vzdělávání v MŠ Lány od 1.9.2021 se řídí vydanými opatřeními a
doporučeními MŠMT a MZ ČR od zahájení nového školního roku 2021/2022 do odvolání.
1. Organizace provozu Mateřské školy Lány
Mateřská škola bude otevřena v běžném režimu od 1.9.2021
Provoz bude zajištěn na hlavní budově - čtyři třídy mateřské školy od 6.30 do 17.00 hodin.
Odloučené pracoviště - třída Zajíčci. Provoz zajištěn od 7.00 do 15.00 hodin.
2. Úplata za předškolní vzdělávání:
Pro školní rok 2021/ 2022 činí 500 Kč (10 měsíců). Děti s odkladem školní docházky a
předškoláci jsou od úplaty osvobozeny.
3. Stravování:
Školní stravování je zajištěno běžným způsobem přes stravovací účet v ZŠ Lány.
Mateřská škola zajišťuje dětem celodenní stravování a pitný režim.
Dopolední, odpolední svačina, oběd bude dětem servírována v jídelně v běžném režimu za
dodržení stanovených hygienických opatření. Děti si samy nebudou připravovat pití ani
příbory. Dopomoc při jídle zajistí pracovnice MŠ.
Při přípravě jídla a dopomoci dětem budou používat jednorázové rukavice. Jídlo dětem budou
servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa i nos a jednorázové rukavice.
Bude zajištěno dostatečné větrání v jídelnách.
4. Omlouvání dětí:
Z povinného předškolního vzdělávání musí být nepřítomnost dítěte omluvena přes aplikaci
Naše MŠ – blízká rodičům. Děkujeme i za omlouvání ostatních dětí přes tuto aplikaci.
5. Testování organizace dne:

Testování není nařízeno.
Do budovy s dítětem bude vstupovat pouze jedna osoba v respirátoru, která
dítě doprovodí do třídy a předá učitelce.
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K největšímu shromažďování osob docházelo vždy kolem 8. hodiny ranní. Žádáme zákonné
zástupce dětí, aby přizpůsobili příchod do MŠ nové situaci a využili scházení v době mezi
6.30 až 8.00 hodinou.
Dodržujte rozestupy. Používejte dezinfekci na ruce při vstupu do budov.
Předávání dětí po obědě bude probíhat stejným způsobem jako na konci roku od 12.15. Děti
ze třídy Berušky si vyzvedávejte na třídě Berušky, děti ze třídy Sovičky a Zajíčci ve třídě
Sovičky. Kytičky a Sluníčka v jídelně.
Předání dětí odpoledne proběhne nejdříve po 15.00 ve svých kmenových třídách nebo ze
školní zahrady.
6. Hygienická opatření:
Děti v MŠ jsou bez roušky.
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci musí mít respirátor.
Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou, budeme prohlubovat návyky nabyté v období
lockdownového stavu. Čištění zubů je zrušeno do odvolání.
Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát na dodržování hygienických zásad a
důkladný úklid i dezinfekci vnitřních prostor MŠ.
Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá
zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, zvonky...).
Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí,
při úklidu a likvidaci odpadů.
Prostory, v nichž děti pobývají, jsou pravidelně větrány a ošetřovány ozonizérem.

7. Epidemiologická opatření:
Do prostoru školy, zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by
mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 - tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti
a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy
přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží před
nástupem dítěte aktuálním potvrzením lékaře.
Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěno
do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně
vyzvedne. Dle pokynů MŠMT bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní děti
budou přemístěny do jiných prostor MŠ a vezmou si roušky. V tomto případě pravděpodobně
hygienická stanice nařídí mateřské škole karanténu. Přistupujte tedy v tomto období
zodpovědně k momentálnímu zdravotnímu stavu svého dítěte.
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8. Platnost a účinnost dodatku:
Platnost tohoto dodatku školního řádu je stanovena na dobu od 1.9.2021 do odvolání. V
případě legislativních či jiných organizačních změn, vyplývajících z potřeb provozu školy si
škola vyhrazuje právo k aktualizaci.
V Lánech, dne: 1.9.2021
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
Jana Slavíková, zástupce ředitelky MŠ Lány

