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Informační občasník Mateřské školy Lány
Informace ke znovuotevření MŠ
Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci a pro udržení epidemiologické situace na
ústupu si Vás dovoluji upozornit na přísná pravidla, kterými se bude
provoz v mateřské škole od 25.5.2020 řídit.
Žádám tímto matky, které jsou na MD, nebo rodiče, kteří ještě zvládnou
situaci, aby si nechali děti v domácím prostředí. Do mateřské školy by měly
docházet děti rodičů, kteří potřebují zajistit péči o dítě z důvodu pracovních
povinností. Vím, že dětem schází kamarádi, ale nyní jim zkusme vysvětlit,
že je situace vážná a musíme být všichni opatrní ve svých rozhodnutích.
Po konzultaci a na doporučení dětského lékaře MUDr. Petra Cibulky je
potřeba nastartovat mateřskou školu s malým počtem dětí a dodržet velmi
přísná hygienická pravidla. Dovoluji si odkázat na webové stránky ordinace
dětského lékaře https://mudr-cibulka.cz/aktualne, kde je vyjádření dětského
lékaře a které níže cituji, a věřím, že pravidla všichni pochopí a dodrží pro
zdraví dětí i dospělých.
Na častou otázku rodičů, zda pustit děti v červnu do školy,
je složité odpovědět. Je to vpravdě cimrmanovské řešení vlády, taková škola
- neškola, na několik málo týdnů, pak prázdniny, skoro mi vychází, že to za
to nestojí. Pokud školní přípravu doma zvládáte, máte nějaké seniory
v rodině nebo se více bojíte, pak nechte své děti doma. Více důvodů
jít by mohli snad mít prvňáci, kde je příprava doma více obtížná, a děti,
které se připravují třeba na přijímací zkoušky.
Podobný názor mám na docházku do MŠ u dětí.
Kde je maminka na mateřské s
mladším sourozencem nebo má ošetřovné na školáka, považuji docházku do
MŠ za zbytečný hazard. Využil bych ji pouze tehdy, pokud pracující
rodiče opravdu nemají jinou možnost hlídání . Posílat dítě do
kolektivu i s minimální známkou infekce /například i rýmou../ je za dané
epidemiologické situace nepřípustné.

PRAVIDLA:
1. Při prvním vstupu do mateřské školy je rodič povinen předat podepsané
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota,
horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné vyjádření s vymezením rizikových
skupin stanovených MZ). Bez podepsání
prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do mateřské školy.
2. Rodič nebude vstupovat do budovy školy, bude dodržovat odstupy
(doporučené 2 metry) od ostatních osob.
3. Ve vestibulu mateřské školy proběhne měření tělesné teploty dítěte, rodič
sdělí zaměstnanci školy provádějícímu filtr, že dítě netrpí žádným
respiračním onemocnění a cítí se zdrávo.
4. Děti, které trpí v tomto období alergií a mají rýmu, je nutné nechat
v domácí péči. Posílat dítě do
kolektivu i s minimální známkou infekce /například i rýmou../ je
za dané epidemiologické situace nepřípustné a nelze rozlišit mezi
rýmou alergickou a rýmou způsobenou infekčním onemocněním COVID19.
5. V případě, že se u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude
neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě
okamžitě (v co možném nejkratším časovém úseku) do mateřské školy
přijít.
6. Před vstupem do budovy mateřské školy budou dítěti za pomoci personálu
školy dezinfikovány ruce.
7. Při vyzvedávání dětí si rodič zazvoní na třídu a vyčká příchodu dítěte
s personálem mateřské školy.
Žádáme vás, abyste nastavená pravidla respektovali. Respektováním a
dodržováním pravidel chráníte nejen své děti, ale i sebe a v neposlední řadě i
personál mateřské školy.
V mateřské škole se budeme maximálně snažit, aby nedocházelo k přenosu
jakéhokoli infekčního onemocnění. V rámci onemocnění COVID 19 ještě více
zpřísníme pravidla hygieny včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí
rukou u dětí.
Organizace dne v Mateřské škole Lány po znovuotevření zařízení
Provoz mateřské školy bude pouze na hlavní budově od 6.30 do 17.00.
Odloučené pracoviště, třída Zajíčci, nebude otevřena, děti z této třídy budou
docházet do skupiny v hlavní budově.
 Děti budou rozdělené do menších skupin.

 Skupiny se nebudou setkávat.
 Většinu času budou děti pobývat venku stále ve stejných skupinách.
 Děti si do mateřské školy nemohou přinášet žádné hračky. Nejsou
povolené ani plyšové hračky.
 Pitný režim zcela zajistí školní jídelna ve spolupráci s mateřskou školou.
Děti si nemohou nosit svoje lahvičky.
 Strava bude zajištěna pro všechny děti ze ŠJ ZŠ Lány (dopolední
přesnídávka, oběd, odpolední svačina). Děti ze třídy SO a ZA nebudou
mít vlastní dopolední svačiny.
Z důvodu znovuotevření školy po ukončení opatření z důvodu výskytu
onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS – CoV-2
vydáváme tato opatření:
Před znovuotevřením školy je uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce
všech prostor.
 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí
jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedena účinná koncentrace
dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo
DVV/RKI).
 Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s
návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí
času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a
povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové
ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC
apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán
suchý úklid.
 Zajištěna je dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem
(vyjímatelné jednorázové pytle).
 O zpřísněných podmínkách úklidu jsou poučeni všichni zaměstnanci
školy.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení,
které prokazuje:
 seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem
zdravotnictví,
 neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka,
kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Prohlášení je k dispozici ve škole a je možné ho podepsat při příchodu do školy.
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do
mateřské škole umožněn.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:
 Mateřská škola zajistila organizaci pohybu osob před školou - před
vstupem na pozemek školy jsou na vrátkách informační cedule o pohybu
všech osob a povinnosti zakrytí úst a nosu a dodržování bezpečné
vzdálenosti.
 Nutné dodržování rozestupů 2 metry.
V prostorách mateřské školy
Do budovy MŠ nebudou rodiče vstupovat. Děti budou přebírány učitelkou
ve vstupu do budovy. U dětí proběhne ranní filtr (měření teploty
bezkontaktním teploměrem, vizuální kontrola příznaků virového
infekčního onemocnění - např. „Covidové prsty“ apod., dezinfekce
rukou).
 Doprovázející osoba se v areálu mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a
to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30
sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část
dne strávit venku v areálu MŠ.
 Děti mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 Pro pobyt venku bude využíván pouze areál MŠ, včetně zahrady. Školní
zahrada je dostatečně velká pro volný pohyb dětí.
Hygienická pravidla při provozu školy a úklid v MŠ
 Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila dostatečné množství
dezinfekce, která bude trvale využívána pro dezinfekci. Na dezinfekci
rukou je k dispozici rozprašovač s dezinfekcí. Dezinfekce je pravidelně
doplňována. Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a
jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a
dezinfekce toalet probíhá třikrát denně a dle potřeby častěji.
 Jednorázové rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např.
při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů
atd.
 Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za
hodinu po dobu 5 minut).
 Zaměstnanci školy jsou informováni a poučeni o hygienických zásadách.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další
pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně, v
případě potřeby častěji. Čištění a dezinfekce povrchů a předmětů je

prováděno průběžně. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá
zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří,
spínače světla, klávesnice a počítačové myši).
 Odpadkové koše jsou vyprazdňovány jednou denně.
 Hračky jsou v omezeném množství (zejména zákaz používání plyšových a
textilních hraček), nabídka se bude obměňovat po dezinfekci ve frekvenci
po dvou dnech. Psací a výtvarné potřeby budou dezinfikovány denně. Je
zákaz donášení hraček z domova.
Při podezření na možné příznaky COVID-19
 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat
známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá
ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do
školy vstoupit.
 Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude
umístěno do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktováni
s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření škola informuje
spádovou hygienickou stanici, která rozhodne o dalším postupu (např.
vyhlášení karantény a uzavření provozu školy). Ostatní děti budou v jiné
místnosti nebo na školní zahradě s povinným nošením roušky, dokud
nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce,
školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a
požadovaného odstupu. Děti budou v jiné místnosti nebo na školní
zahradě s povinným nošením roušky, dokud nebude znám zdravotní stav
indisponovaného zaměstnance školy.
Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního
stravování:
Školní jídelna bude v provozu. Bude podávána přesnídávka, oběd a
svačina.
 Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 Pokrmy bude roznášet personál včetně čistých příborů.
 Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat. Každé dítě bude mít svou porci
na svém talíři.
 Při přípravě jídel a při vydávání budou dodržována ve zvýšené míře
hygienická pravidla.
 Budeme dbát na dodržování pitného režimu, ale nebude samoobslužný.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma
bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou
farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy,
HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů
(srdce, ledviny, játra, plíce a slinivku břišní) a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 6. Farmakologicky léčený diabetes
mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou
podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny
 Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje
alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje
jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na
ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou
pozornost při ochraně svého zdraví.
 Ředitel školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro
provoz školy a organizaci pobytu dětí ve škole. Zaměstnanci, včetně
zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní
pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
 Je-li to organizačně možné, může ředitel školy zaměstnancům patřícím do
rizikové skupiny, kteří přicházejí při výkonu práce do přímého kontaktu s
větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu
výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších
ochranných pomůcek. Není-li taková úprava pracovních povinností
organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové
skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se
zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního
volna bez náhrady mzdy nebo platu).
Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
 Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod
(2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba,
která s ním žije ve společné domácnosti.

 Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud
dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s
tímto vědomím.
ŠKOLKOVÁ PRAVIDLA PO STAVU NOUZE
Maminko a tatínku, prosím….
aneb školková pravidla pro dospěláky
•
Před návratem do školky si se mnou popovídejte, že to tam teď bude
trochu jinak.
•
Přiveďte mě do školky a choďte si pro mě včas, není mi příjemné tu být
poslední.
•
Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil
bych kamarády. Nemůžu tu teď být ani s rýmou nebo kašlem, ráno u vchodu mi
navíc změří teplotu. Když si mezi dětmi kýchnu, zakašlu nebo budu hodně
smrkat, dají mě do izolace a paní učitelka vám ihned zavolá, ať si pro mě co
nejdřív přijdete.
•
Pokud nebudeme stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala.
•
Rozlučte se se mnou u dveří MŠ a předejte volnému zaměstnanci, který
mi pomůže v šatně a předá mě do třídy.
•
Před školkou udržujte rozestupy a nepovídejte si moc zblízka s ostatními
rodiči, i když máte roušky.
•
Nedávejte mi potají do košíčku, do kapsičky ani s sebou do školky žádné
sladkosti. Ve školce mají pro nás zdravé svačiny, které jsou pro nás vhodné.
•
Nedávejte a nedovolte mi si s sebou vzít hračky, na nich můžeme přinést
bacily do školky.
•
Když budu mít narozeniny, můžete pro mě a mé kamarády donést nějaké
ovoce a zeleninu. Vitamíny teď potřebujeme ještě víc než jindy. Všichni
oslavenci popřejeme, zazpíváme a o dobrůtky se hygienicky rozdělíme.
•
Čtěte pozorně informace na dveřích, aby vám nic důležitého neuteklo.
•
Buďte upřímní a nezapomeňte paní učitelce sdělit všechny důležité věci,
nebo změny, které by měla vědět.
•
Jděte nám příkladem a dodržujte upravená školková pravidla s námi.
Pravidla ve školce
•
Srdíčkové pravidlo - máme se rádi, chováme se k sobě hezky, protože
jsme kamarádi, ale nyní projevujeme kamarádství pouze hezkým slovem.
•
Želvičkové pravidlo - po školce se pohybujeme pomalu. Běháme,
skáčeme a dovádíme na zahradě nebo na hřišti.
•
Pusinkové pravidlo - pusinku máme na hezká slova. Umíme pozdravit,
poprosit i poděkovat. Nemluvíme ošklivě, nehádáme se. Nekřičíme, šetříme si
hlas.

•
Postýlkové pravidlo - nerušíme kamarády při odpočinku. Jsme potichu,
když posloucháme pohádku.
•
Ouškové pravidlo - když mluví paní učitelka nebo kamarád, já
poslouchám.
•
Ručkové pravidlo - rukama si pomáháme a usmiřujeme se. Šetrně
zacházíme s hračkami a knížkami. Nebereme a nesaháme na nic, co nám nepatří.
Zbytečně nesaháme, na co nemusíme.
•
Kytičkové pravidlo - o přírodu pečujeme, zbytečně ji neničíme. Ke
zvířátkům se chováme pěkně.
•
Košťátkové pravidlo - vždy po osobě uklízíme hračky tam, kam patří ve třídě i na zahradě.
•
Kapičkové pravidlo - šetříme vodou. Ruce si důkladně umyjeme,
ocákáme a utřeme. Na mytí rukou dbáme v současné době zvlášť důkladně. Při
příchodu do MŠ si je dezinfikujeme.
•
Vítací pravidlo - při příchodu se přivítáme a při odchodu se rozloučíme s
paní učitelkou. Nepodáváme si ruce, ani se neobjímáme.
Pravidla na školní zahradě
Při pobytu dětí na školní zahradě budeme pobývat ve skupinách. Využívat pro
hry lze i prostor před vstupem na zahradu. Každá skupina má určené své
hygienické zázemí.
Kopec se skluzavkou:





na kopec nenosíme velké hračky,
nejezdíme zde na odrážedlech a kolech
vycházíme na kopec pouze zepředu a z boku po schodech
kloužeme se bez hraček, pouze po zadnici, po jednom a počkáme, až
předchozí bude mimo dopadovou plochu

Houpačky:






směr houpání – čelem do zahrady, sedíme na zadnici
neseskakujeme, pomalu brzdíme
netočíme se
houpeme se sami
zákaz vstupu na červené dlaždice při provozu houpačky

Pružinová houpadla:



dodržovat počty dětí na houpadlech (motorka 2, kytka 4)
navzájem se nehoupeme




děti nelezou pod houpadla, když se ostatní houpají
na houpadlech nestojíme

Dřevěné prvky, lavičky
 pouze na sezení, neskáčeme z nich
Lesík:



je na probíhání, ne na hry s košťaty, kočárky a na vaření – z důvodu
prašného prostředí
nemůžeme projíždět na odrážedlech a kolech

Pískoviště:





pískoviště se otvírá postupně, při odchodu se zavírá první to, kde je méně
dětí
písek se nevynáší do zahrady (pouze pískoviště a cukrárna)
do písku nepatří židličky a stolečky
pečujeme o úklid pískoviště a okolí

Domeček mezi pískovišti (cukrárna):



slouží ke hře s pískem
po skončení hry uklidíme písek do pískoviště

Hrací domek:




děti si hrají buď na „divadlo“, nebo na „obchod“, ne obojí (otevřené
pouze jedno okno)
uklízíme hračky dle symbolů
nelezeme přes zábradlí

Odstrkovadla:


na odstrkovadlech se děti pohybují na velké travnaté ploše (nejezdí se do
lesa, mezi houpačky, pod pergolu a na kopec)

Úklid:



drobné hračky zůstávají na pískovišti, uklízí se jen velké kusy
při úklidu jedna učitelka s dětmi uklízí, kontroluje úklid a uložení hraček,
druhá dohlíží, aby si děti přestaly hrát a zapojily se do úklidu

Pohyb na zahradě:








výtvarné materiály si půjčujeme po domluvě s učitelkou
hlásíme odchod a příchod jakékoli učitelce
učitelky sledují všechny děti, řeší všechno
před odchodem ze zahrady si děti vysypávají písek z bot
při odchodu se děti řadí pod schodištěm a čekají na pokyn učitelky
děti nahlásí odchod na toaletu a poté příchod učitelce
po příchodu rodičů si uklidí, rozloučí se a odchází

Pergola:






půjčujeme si předměty a hračky dle nabídky
po skončení hry vše uklidíme na svá místa
probíhá zde pitný režim dle pokynů
odpadky třídíme dle nádob
nářadí k ponkům si děti půjčují po domluvě s učitelkou

Teepee:





nelezeme pod plachtou
nesaháme na stěny
neházíme předměty do plachty
ke vstupu používáme pouze vchod

Vrbové stavby:
 neprolézáme boční stěnou
OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Informace pro MŠ:
V úterý 19.5. otevíráme objednávací systém.
Upozorňujeme na změnu v objednávání přesnídávek ve třídách Sovičky a
Zajíčci!
Strávníci s automatickým objednáváním budou muset nově odhlašovat i tyto
přesnídávky (v případě plánované absence).
Ostatní pravidla pro objednávky se nezměnila. Upozorňujeme tedy na uzávěrku
pro zajištění stravy v den nástupu: pátek 22.5. ve 14 hodin.

Informace k ÚPV a vrácení úplaty za ŠVP a plavání
Informace k úhradě předškolního vzdělávání po dobu uzavření mateřské
školy
Po dobu uzavření MŠ Lány z důvodu trvání mimořádného opatření MZ uzavření škol v ČR je v březnu stanovena částka ve výši 227,-.
Úplata za měsíce duben bude prominuta a za týden po znovuotevření (25.5.29.5.) bude ve výši 132,-.
Žádáme rodiče, aby úhradu platili ve stejné výši jako před karanténou. Po
skončení nouzového stavu a otevření MŠ bude částka jednorázově vyrovnána a
vrácena na účet.
Informace pro rodiče, kteří měli přihlášené děti na „Školu v přírodě 2020“
v termínu 27.4.-1.5.2020
Podařilo se přeložit termín ŠVP 2020 na 12.10.–16.10.2020.
Zákonným zástupcům dětí, které odchází v září do ZŠ, bude vrácena plná částka
po skončení nouzového stavu.
Poplatek za ŠVP pro děti, které jsou přihlášené, zůstávají v mateřské škole a
budou mít zájem o účast v novém termínu, bude vrácen zpět snížený o zálohu.
Přesná částka bude uveřejněna koncem května.
Zákonní zástupci, kteří budou mít zájem přihlásit své dítě v novém termínu,
zaplatí první zálohu v září 2020.
Informace k vrácení poplatku za kurz plavání (4 lekce) po skončení
nouzového stavu.
Zákonným zástupcům dětí, které odchází v září do ZŠ, bude vrácena částka za
čtyři lekce, které dítě neabsolvovalo.
Děti, které jsou přihlášené na plavecký výcvik a zůstávají v mateřské škole,
dokončí výcvik (zbývající 4 lekce) v novém termínu v září.
Informace ke kroužku zumby
Vzhledem k současné situaci kroužek zumby nemůže probíhat.
Kurzovné: únor-květen 13 lekcí 780 Kč, nebylo 9 lekcí to je 540 Kč.
Kurzovné je možné se souhlasem rodičů, převést na další pololetí, které začne
v září, a tím budete mít i zarezervované místo.
540 Kč možno převést na další pololetí, které začne 17.9.2020.
Pokud nebudete souhlasit, kontaktujte mě a já Vám vrátím zůstatek kurzovného,
který činí 540 Kč.

Děkuji! S pozdravem Petra Birnbaumová, tel.č.: 776 082 800.
Prázdninový provoz
V současné situaci zatím nemůžeme naplánovat prázdninový provoz. Po dalším
uvolňování se dozvíme více informací, na základě kterých vám připravíme nový
průzkum docházek.
Školka v čase koronaviru
Veškerý život ve školce utichl od pondělí 16. března z důvodu koronavirové
krize a s ní spojenými opatřeními, nařízeními a doporučeními Vlády ČR nebo
Ministerstva zdravotnictví. Před uzavřením proběhla i konzultace s dětským
lékařem MUDr. Petrem Cibulkou. Zpočátku zůstala školka úplně prázdná. Děti
byly doma s rodiči a pracovníci MŠ dělali práci pro školku z domova. Zapojili
jsme se i do šití roušek ve spolupráci OÚ Lány. Postupně jsme se začali střídat
na práci ve školce: příprava na dezinfekci povrchů a hraček, dezinfekce
samotná, práce na zahradě MŠ, příprava na malování ve třídách Berušky a
Sovičky, v zahradní učebně a učebně anglického jazyka a logopedie, úklid po
malování, příprava na znovuotevření. Jak se rozvolňovala opatření, mohlo nás
pracovat čím dál více najednou. Koncem dubna proběhl elektronický předzápis
a v prvním květnovém týdnu zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 (viz níže).
V týdnu od 18. do 22. května už se celá školka připravovala na obnovení
docházky dětí, personál byl seznámen s přísnými hygienickými pravidly pro
pracovníky MŠ, rodiče i děti. Proběhla znovu dezinfekce a úklid všech tříd,
společných prostor a zahrady. S napětím jsme sledovali vývoj nákazy ovlivněný
postupným rozvolňováním a přáli jsme si, aby vše proběhlo bez ohrožení na
zdraví dětí, jejich rodin i personálu.
Zápis na školní rok 2020/2021
Vzhledem k nouzovému stavu a celostátní karanténě se letošní zápis do MŠ na
školní rok 2020/2021 nesl v duchu elektronické a bezkontaktní komunikace. Pro
zájemce byl od 20.4. do 30.4. otevřen elektronický předzápis, při kterém mohli
vyplnit potřebné dokumenty a 4 možnými způsoby je doručit do MŠ. Ve dnech
5. a 6. května probíhal řádný zápis do MŠ, ale k osobnímu vyřizování se
rozhodla pouze asi třetina rodičů. Celkem se přihlásilo 31 zájemců o docházku
do MŠ a přijato bude 29 dětí s doloženým trvalým pobytem v Lánech a
spádových oblastech.

Plán akcí na červen 2020
Prozatím byly všechny akce školky zrušeny a čekáme na vývoj situace po
znovuotevření. Den dětí se nebude slavit hromadně na zahradě, ale pouze
v oddělených skupinách. Nevíme, v jakém rozsahu bude moci proběhnout tzv.
poslední školkování pro předškoláky či zda se vypravíme na tradiční dopolední
výšlap do obůrky. Všechny informace budeme průběžně aktualizovat.
Výchovná práce po znovuotevření
Děti budou rozděleny do menších skupinek, které se během dne v MŠ nebudou
potkávat. Všechna pravidla a opatření s nimi nenásilnou a srozumitelnou formou
probereme. Při výchovné činnosti se zaměříme na zvýšenou hygienu a delší
pobyt venku. Budeme si hlavně hrát ve třídě a více budeme na zahradě. Někdy
se můžeme přesunout i do zámeckého parku, ale nesmíme se tam potkat s jinou
skupinkou. Budeme si vážit zdraví svého i kamarádů a hlavně toho, že už zase
vidíme ve školce, i když je nás málo.
Hra pro předškoláky
V závěru roku jsme připravili hru pro předškoláky. Hra má název „S pohádkou
je krásně“. Každý den děti najdou na webu školky úkol, který společně s rodiči
splní. Každodenní odměnou bude pro dítě pohádková omalovánka. Po vyhotovení
všech úkolů je děti nebo rodiče přinesou do školky, kde na děti bude čekat
překvapení. Úkolů je deset, stejně jako částí hradu, který si děti s rodiči vytisknou
nebo překreslí. Za každý splněný úkol si vybarví jednu část. Podle vybarveného
celého hradu poznají, že došli do cíle.
Náměty co dělat s dětmi
Využijte mnoha odkazů, které najdete na webu školky ms.lany.cz.
Série her Sport & Fun je pro děti od 3 do 13 let, je zaměřená na správný tělesný
rozvoj, zdatnost a aktivní trávení volného času. I dospělí mohou vyzkoušet svou
přesnost, hbitost, rychlost a výdrž. www.Pexik.cz.
Nabídka divadla Lampion
Odkaz na Youtube kanál Divadla Lampion je zde:
https://www.youtube.com/channel/UC_1wqyTxweABqdfRBgTCvng/videos
Dalším důležitým zdrojem informací nejen pro rodiče je webový portál
www.ucenivpohode.cz , kde rodiče naleznou články, videa a mohou si zde

stáhnout pracovní listy a jiné užitečné materiály. Můžete využít také Facebook
"STEP pedagogicko-psychologická poradna"
www.individualne.cz
Listy do památníku předškoláků
Asi 10 dní před znovuotevřením školky jsme požádali rodiče předškoláků, aby
společně s dětmi vytvořili list do tzv. Památníku předškoláků (dříve putovní
sešit - Památník třídy Sluníčka). Zadání znělo, aby list obsahoval fotku a jméno
dítěte, nějakou jeho autorskou kresbu a krátký text o tom, co se mu ve školce
líbilo, na co bude vzpomínat, s kým se tu kamarádilo a do jaké třídy (jakých
tříd) chodilo. Takto vytvořený list měl být předán třídním učitelkám a ze všech
vybraných se nakonec nechá udělat pevná vazba se seznamem všech
předškoláků tohoto školního roku. Rádi se k těmto vzpomínkám našich školáčků
vracíme a s úsměvem je pročítáme.
Letní omalovánka na závěr

Hezké léto přeje kolektiv MŠ LÁNY! 

