Mateřská škola „Berušky“ Benešov, Táborská 350

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021
Vážení rodiče
Školní rok bude zahájen v úterý 1. 9. 2020. Vzhledem k současné
epidemiologické situaci, bude provoz školy probíhat za zvýšených hygienických
opatření.
INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ ZAPSANÝCH DĚTÍ
1. Od 24. 8. 2020 máte možnost si zakoupit u školnice p. Knapové čip pro vstup do
zahrady a budovy MŠ – záloha na čip – 200,- Kč ( bude vám vráceno při ukončení
docházky do MŠ). V pátek 28. 8. 2020 je nutné se předem telefonicky domluvit na
čísle 775885461.
2. Počítejte s pozvolnou adaptací vašeho dítěte. Každý den se dohodněte s třídní
učitelkou na délce pobytu v následujícím dni.
3. Děti do MŠ potřebují – bačkory, náhradní oblečení do třídy a na zahradu, později
pyžamko – vše podepsané
4. Děti přiveďte do 8.00 hodin

INFORMACE PRO VŠECHNY RODIČE
1. Při nástupu do MŠ JIŽ NENÍ třeba předložit „Čestné prohlášení“ o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění
2. Do MŠ je možné přijmout pouze dítě zdravé bez příznaků onemocnění (rýma,
kašel, teplota…)
3. Pokud má vaše dítě alergii, je třeba předložit potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno
alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle
alergického původu.
4. Své dítě připravte na návrat do MŠ
5. Vstup dětí do MŠ bude probíhat zahradou, kde si u vchodu zaměstnanci školy
přeberou vaše dítě, změří mu teplotu a provede ranní filtr. Rodiče NEBUDOU do
budovy vpuštěni. Učitelce nahlaste, kdy si vaše dítě z MŠ vyzvednete – na tuto
dobu bude vaše dítě připraveno k odchodu domů. Při přivádění dětí počítejte
s tím, že se doba předání může, hlavně první den, prodloužit.
6. Před budovou dodržujte doporučené odstupy.
7. Děti v prostorách MŠ nemusí nosit roušky.
8. Dětem dejte náhradní oblečení, bačkory, pyžamo – vše podepsané
9. Je zákaz nošení jakýchkoliv hraček z domova.

10. Děti budou po celou dobu pobytu v MŠ vedeny ke zvýšené hygieně rukou, na mytí
budou mít k dispozici tekuté mýdlo.
11. Pitný režim bude zajištěn pomocí jednorázových kelímků.
12. Děti za příznivého počasí stráví většinu dne na zahradě MŠ
13. Stravování bude probíhat standardní formou (přesnídávka, oběd-polévka, hlavní
jídlo, nápoj, odpolední svačina), děti budou obslouženy provozním personálem za
zvýšených hygienických opatření. Stravování nebude probíhat v samoobslužném
režimu, na který byly děti zvyklé.
14. Při odpoledním odpočinku budou mít děti připravená lehátka ve třídě, co možná
nejdále od sebe.
15. Prosíme rodiče dětí, které nastoupí do MŠ, aby byli dostupní na telefonu, pro
případ nutného kontaktování.
16. Platbu za MŠ proveďte převodem na účet do 15. 9. 2020. (500,- Kč za měsíc)
Platba je za měsíc září – prosinec -2 000,- Kč

