Otevření mateřské školy:
V pondělí 12. dubna se otevírají mateřské školy (tedy i ta naše) pouze pro děti, které plní
povinnou předškolní docházku (děti narozené do 31.8.2015). Docházka je podmíněna tím, že
se děti budou 2x týdně testovat (pondělí a čtvrtek, při nepravidelné docházce bude řešeno
individuálně). Samozřejmě máte možnost dítě i nadále z docházky do MŠ omluvit.
Jak bude probíhat testování:
Testovat bude rodič (pracovníci MŠ nemají k tomuto úkonu pravomoce – nemají toto v náplni
práce a nejsou zdravotníci). Protože nemáme prostor, kde by rodič mohl být s dítětem po dobu,
než se ukáže výsledek testu v rozestupu od dalších rodičů, bude probíhat testování následovně:
Rodič si ráno vyzvedne test a otestuje si své dítě v autě (pokud bude teplota nad 15 stupňů, lze
i venku). Poté donese test zpět do MŠ – pokud bude test negativní, přivede s sebou i dítě. Pokud
bude test pozitivní, dítě do MŠ nesmí a rodič je povinen zajistit u dítěte PCR test. Pokud tento
bude negativní, může dítě do MŠ.
Máte možnost doložit v pondělí negativní PCR test (ne starší 48 hodin) - v tomto případě
nemusíte dítě v MŠ testovat, tento PCR test je platný týden.
Netestují se děti, které doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než
90 dní (v tomto případě prosím doložit potvrzení od vašeho pediatra, do kdy platí tato ochranná
lhůta, stačí sken s razítkem).
Roušky ani jinou ochranu úst děti mít v době pobytu v MŠ nemusejí.
Prosím nahlásit sms nejdéle do zítřka (čtvrtek 8.4.) zda bude Vaše dítě do MŠ chodit (je potřeba
zajistit potraviny, tak abychom věděli, v jakém množství objednat). Zároveň prosím napište, v
kolik hodin ráno budete chodit – je zbytečné, aby paní učitelka byla na pracovišti od 6.30 hod.,
pokud první dítě přijde třeba až v 7 hodin.
Ohledně docházky mladších dětí nemáme v tuto chvíli žádné konkrétní informace. Prosíme
rodiče mladších dětí, aby zatím neplatili školné na měsíc duben (za měsíc březen budeme vracet
školné v hotovosti).

V Petrovicích 7. 4. 2021
Mgr. Kateřina Tomášová,
ředitelka MŠ

