ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOUTONICE
Noutonice 7, 252 64 Lichoceves, skola@lichoceves.cz, IČO 71294317
Noutonice 20. 5. 2020
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25.
května 2020 opět otevřena také MŠ Noutonice.
Organizace MŠ se bude řídit podle pokynů dle doporučení vydaných MŠMT:
Zahájení docházky dítěte do školky:
• Při prvním příchodu dítěte do školky předloží zákonný zástupce dítěte podepsané prohlášení
(prohlášení se rozesílá do emailových schránek a bude také k dispozici v tištěné verzi před
vstupem do školního areálu) s datem nástupu do školky (25. 5. 2020). Jedná se o písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Jednotný vzor prohlášení vydalo MŠMT.
• Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude moci dítě do školky nastoupit.
Příchod do školky:
• Děti bude vítat a přebírat od rodičů (doprovodu) už pod pergolou paní učitelka či asistentka
tzn., že rodiče zazvoní u branky, personál na dálku otevře branku a poté děti s rodiči počkají
pod pergolou před hlavními dveřmi na přebírajícího pedagoga.
• Děti si s dopomocí pedagoga pod pergolou vydezinfikují ručičky.
• S převlékáním a ukládáním oblečení v šatně pomůže přebírající pedagog, poté si spolu umyjí
ruce a pedagog dítě odvede do třídy.
Odchod ze školky:
• Děti bude rodičům (doprovodu) předávat paní učitelka či asistentka pod pergolou tzn., že
rodiče zazvoní u branky, personál na dálku otevře branku, rodiče počkají pod pergolou,
pedagog dopomůže dítěti s převlečením do oblečení, ve kterém bude dítě odcházet domů, a
pak teprve předá dítě rodičům.
• Pokud budou třídy v době vyzdvihávání dítěte na herní zahradě, prosím počkejte pod
pergolou. Pedagog vám dovede už převlečené dítko.
• Při odchodu ze školního areálu je k volnému použití jak pro děti, tak rodiče, bezoplachová
dezinfekce rukou. Použijte ji prosím dle svého uvážení, ale děti určitě uklidní, když budou
vidět, že i rodiče si ruce dezinfikují. Stane se to klidnou samozřejmostí.
Obecná pravidla pro chod školky:
• Při cestě do školky a ze školky se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená protipandemickými opatřeními „rouška a dodržení odstupů 2 metry mezi lidmi“.
Odstupy neplatí pro členy jedné domácnosti, tedy např. pro doprovod a jeho dítě.
• Před školou dodržujte mezi sebou odstupy 2 metry v souladu s protipandemickými opatřeními
(tedy odstup neplatí pro doprovod a jeho dítě, platí pro „cizí“ osoby navzájem).
• Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
• Doprovázející osoba se v areálu školy pohybuje vždy v roušce a zdržuje se v areálu pouze po
nezbytně nutnou dobu (zejména předání a vyzvednutí dítěte).
• Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
• Pro pobyt venku se využívá pouze areál školky a herní zahrady.
• Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem.
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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 budou kontaktováni jeho zákonní zástupci, aby si okamžitě dítě vyzdvihli.
Školní stravování bude zajištěno obvyklým způsobem, ale za zvýšených hygienických
opatření.
Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
Pokrmy včetně čistých příborů vydává personál. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou
si ani příbory.
Pro dobu platnosti protipandemických opatření platí zákaz přinášení do školky
vlastních hraček.
V souladu s metodikami MŠMT se budeme snažit organizovat program školky tak, aby
bylo možné co největší část dne strávit venku na herní zahradě.
Provozní doba školky bude od 6:45 do 16:45.
Aktivity mimo školní areál nejsou možné.

Víme, že pokyny pro provoz školky se zdají složité a zdají se skoro v praxi neproveditelné.
Vycházíme ale z metodik MŠMT. Ze začátku si budeme chvilku muset všichni zvykat. Pevně
doufáme, že bude postupně docházet k dalšímu rozvolňování hygienickým podmínek a omezení.
Budeme se snažit Vám pomoci a děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.
Velmi se těšíme na Vaše děti.
S pozdravem

Mgr., mgr Jaromír Vadinský
ředitel školy
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