ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 2.9.2020
Při zahájení třídní schůzky byly rozdány prezenční seznamy jednotlivých tříd k podpisu.
Informace z této třídní schůzky budou v platnosti po celý školní rok 2020/2021.
Změny nastanou dle aktuální situace a případných mimořádných opatření, v tomto případě
budou rodiče neprodleně informování pomocí všech našich komunikačních prostředků
-

Webová stránka MŠ
Mailová adresa zákonných zástupců
Výlep na budově MŠ či vyvěšení na nástěnkách jednotlivých tříd
Prostředí Office 365 – jednotlivé virtuální třídy
Pokud bude nutné i telefonicky

ZDRAVOTNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY:
-

-

-

-

-

Nemocné dítě do MŠ nepatří!!! – viz Školní řád, kde je podrobně popsáno, v jakých
případech dítě do MŠ nepřijmeme. Přečtěte prosím pečlivě!!!
Apelujeme na rodiče – chráníme vaše děti, ostatní děti, zaměstnance MŠ i Vás.
Nevystavujte děti situacím, kdy ho přivedete do MŠ s infekčním onemocněním a my ho
nebudeme moct přijmout – budete se muset vrátit domů.
Zdraví dětí na třídě si pohlídá pedagog. Věřte, že ve třídě budou jen děti, které jsou
„zdravé“. V případě jakýkoliv projevů nemocí voláme rodičům, aby si dítě vyzvedli.
Dítěti bude nasazena rouška a bude do doby vyzvednutí rodičem mimo třídní
kolektiv pod dohledem dospělé osoby.
To stejné platí pro zaměstnance MŠ, v případě příznaků neprodleně odchází v roušce
z pracoviště a do vyzdravení (ukončení pracovní neschopnosti) nesmí vstoupit
do budovy MŠ. Buďme tedy k sobě vzájemně ohleduplní, v případě nedodržování
ochrany zdraví hrozí, že nebude možné zajistit provoz MŠ.
Pokud jsou projevy - vyrážka, smrkání, kašel, výtok z očí, nosu apod. alergickou
reakcí, potřebujeme potvrzení od alergologa!!! Potvrzení od pediatra může být pouze
v případě, že se odvolává na speciální vyšetření alergologa (rodič toto potvrzení
odevzdal dětskému lékaři), potvrzení MUSÍ mít časový úsek, kdy se tyto projevy
u dítěte nejčastěji objevují.
DEZINFEKCE RUKOU RODIČŮ JE PŘI KAŽDÉM VSTUPU DO MŠ JE POVINNÁ –
zásobník je v chodbičce u vchodových dveří každé třídy. Na zvážení rodičů je dezinfekce
rukou jejich dětí. Pokud cestujete MHD, doporučujeme ji provést. Pedagog aplikuje dítěti
dezinfekci při vstupu do třídy, nebráníme se i donesení vlastní dezinfekce z domu –
nezaměnitelně označenou ji předejte učitelce na třídě, NESMÍ BÝT VE SKŘÍŇCE.
Rodiče již při vstupu do MŠ MUSÍ mít řádně nasazené roušky (zakrytý nos i ústa)
a používat ji takto po celou dobu pobytu v šatně a na chodbě při přecházení
mezi scházejícími a rozcházejícími třídami. VSTUP DO KOUPELEN A TŘÍD POUZE

-

-

PO DOMLUVĚ S PEDAGOGY. Děti mít roušku nemusí, pedagogové a provozní v MŠ
dle svého uvážení (a dle případných nařízení).
Do šatny vstupuje pouze jeden zákonný zástupce (doprovázející osoba) a pokud
možno, žádný další sourozenec!
Postup při úrazu: malý úraz ošetříme, větší úrazy voláme rodičům, popř. 155 v případě
ohrožení života dítěte, poté voláme rodičům, s dítětem k lékaři nemůže jít učitelka!
Škola není povinna podávat dítěti léky, není k tomu odborně způsobilá – nejsme
zdravotnický personál. Výjimky uvádí školní řád.
Nahlaste učitelce ve třídě veškeré alergie vašeho dítěte (bodnutí hmyzem, potravin,
apod.), které nebyly zapsány od pediatra na přihlášce, popřípadě jsou nově získané.
A to i ty, které se vyskytly u dítěte zcela výjimečně. Také veškerá zdravotní omezení.
Čištění zubů v MŠ není možné – není v našich možnostech zajistit hygienické normy
(kartáčky nesmí být umístěny v blízkosti záchodků). V případě návštěvy zubního lékaře
přímo z MŠ je možná individuální domluva.

PROVOZ MŠ:
-

Provoz mateřské školy 6:45 – 16:30 hodin, příchod do 8:15 hodin, odchod prosíme
do 16:20 hodin, „po obědě“ vyzvedávejte děti 12:15 - 12:30, odchod z budovy
nejpozději ve 12:45 hodin (odpočinek ostatních dětí, úklid a dezinfekce prostor MŠ).
„Po spaní“ lze děti vyzvedávat po 15. hodině. Rodiče čas vyzvednutí dítěte denně značí
kolíčkem se značkou dítěte v šatně MŠ. Kolíček na nástěnku připne zákonný
zástupce, děti nesmí stoupat na skříňky! Je zakázáno sedět na parapetech
a skříňkách, jakožto i stát na lavicích u skříněk či lavičce uprostřed šatny. Prosíme
rodiče o spolupráci a dodržování těchto zákazů – jedná se o bezpečnost Vašich
dětí.

-

Scházející a rozcházející třídy jsou Berunky a Píďalky - ráno 6:45 až 7:30, odpoledne
od 15:30 do 16:30 – časová tolerance cca 5 minut.

-

Děti budou do pátku 4.9. ve svých třídách . Od pondělí 7.9. již budou fungovat
scházející a rozcházející třídy (informaci zašleme rodičům mailem, případně vylepíme
na vchodové dveře tříd).

-

VE SPOJOVACÍ CHODBĚ MEZI TŘÍDAMI JE DOPROVOD POVINEN DODRŽOVAT
ČISTOU ZÓNU PRO DĚTI – BUĎ SE VYZUJE NEBO POUŽIJE SVÉ NÁVLEKY.
DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE POTŘEBY VŠECH DĚTÍ, KTERÉ TENTO
PROSTOR POUŽÍVAJÍ.

-

KAŽDÝ ZA SEBOU MUSÍ ZAVÍRAT DVEŘE S OTOČNOU KOULÍ!! DĚTI TYTO
DVEŘE KVŮLI NESMÍ Z DŮVODU BEZPEČNOSTI VŮBEC OTVÍRAT!! Prosíme
o spolupráci, nenabádejte tedy děti, aby dveře otevíraly. Pokud Vám nepůjdou dveře
otevřít, požádejte učitelku, pomůže Vám.
Upozorňujeme na povinnost zákonných zástupců a všech doprovázejících osob nevpouštět cizí osoby do budovy. Nechte je stát venku a oznamte tuto skutečnost
komukoliv z personálu MŠ.

-

-

Žádáme rodiče, aby při zvonění do tříd stáli s dětmi před vchodovými dveřmi tak, aby byli
vidět (zajištění bezpečnosti – vidíme koho pouštíme do budovy dálkově přes telefon.

Netahejte za kliku, počkejte na cvaknutí a odskočení dveří, jinak pak musíme volat servis
– ve dveřích je kromě dálkového otevírání zabudováno bezpečnostní zařízení.
Při zavírání se přesvědčte, že jsou dveře správně zavřené, může se stát, že pak nejdou
dálkově otevřít. VCHODOVÉ DVEŘE NESMÍ NIKDY ZŮSTAT OTEVŘENÉ!!!
-

Pobyt venku – s malými dětmi se v prvním pololetí nechodí do ulic, využíváme školní
zahradu.

-

Odchodu starších dětí mimo budovu MŠ – rodiče přítomní na třídní schůzce vyjádřili
souhlas (v případě cestování MHD nutná rouška – rodiče budou včas informováni)
Akce pro děti budou prioritně v budově MŠ, zhruba 2x měsíčně za dodržení všech
hygienických předpisů. Besídky a tvořivé dílny pro rodiče se tento rok konat nebudou
s ohledem k situaci a doporučení MŠMT.

-

-

Pravidlo pozdravu - změna: dítě zdraví učitelku při příchodu i odchodu přímým očním
kontaktem a slovně, letošní školní rok jsme vzhledem k epidemiologické situaci upustili
od podávání rukou.

-

Děti nesmí nosit do školky ceniny a šperky - MŠ za ně nezodpovídá z důvodů ztráty,
rozbití. Z hygienických důvodů je vydán ZÁKAZ DO ŠKOLKY NOSIT JAKÉKOLIV
PŘEDMĚTY – hračky, plyšáky apod.

-

Změny telefonních čísel, adres, změny rodinných poměrů a nepříjemné události v rodin ě
hlaste učitelce na třídě. Nepříjemné události – rozchod rodičů, úmrtí člena rodiny
či zvířecího miláčka apod. se může velmi projevit na psychice dítěte, informovaný
pedagog může svým přístupem pomoci zvládnout tuto situaci.

-

S učitelkou i ředitelkou je možné si dohodnout schůzku mimo její pracovní dobu. Krátké
záležitosti je možné řešit při předávání dítěte.

-

Oblečení: do třídy (tričko, tepláky, legíny, sukýnky…) punčochy pro malé děti, které
se neumí obléct, na spaní (pyžamo), na ven (něco co se může ušpinit podle počasí),
v případě mokra holínky. Malé děti by měly mít ideálně zalepovací boty a v zimě palčáky
ne prsťáky (na šňůrce), kombinézy. Boty s tkaničkami mohou mít pouze děti, které je již
zcela zvládají zavazovat.

-

Umístit do šatny pláštěnku - NE deštník!

-

Všechno oblečení podepište, hlavně malým dětem a dětem, které si své oblečení
nepoznají (může být i několik stejných druhů oblečení, bot).

-

Hřeben dlouhovlasým děvčátkům, umístit ve skříňce v šatně.
Povinná předškolní docházka, omluvné listy již nebudou třeba, stačí se omluvit
telefonicky, mailem, SMS do 12.hodiny prvního dne absence Dítě musí plnit předškolní
vzdělávání denně 4 hodiny a to v době od 8:15-12:15 hodin.

-

V případě neomluvené absence má MŠ zákonnou povinnost nahlásit tuto skutečnost
na OSPOD!

-

Předškolákům přineste pouzdra s pastelkami,
a lepidlem. Nedávejte prosím fixy a gumy.

-

Zápis do ZŠ je v dubnu 2021, do té doby je potřeba mít vyřízený případný odklad ŠD.
Učitelky na třídách se během prosince 2020 domluví s rodiči, zda je potřeba návštěva
PPP či SPC, popřípadě jakým způsobem spolupracovat na přípravě pro vstup do první
třídy ZŠ. Prokonzultují i případný odklad.

tužkami,

ořezávátkem,

nůžkami

STRAVA MERHAUTOVA, ŠKOLNÉ:
-

Č.ú. MŠ na akce a školné : 18 18 10 730/0300
Školné v letošním roce: 441,-Kč - změňte své trvalé příkazy, popřípadě zadejte nové.
Během října se budou vracet přeplatky vzniklé úhradou během letních prázdnin,
případně další platbou v září v loňské výši 542 Kč.

-

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!!
Variabilní symboly: dětem z loňského školního roku zůstávají, novým budou přiděleny –
info bude na nástěnce v chodbičkách jednotlivých tříd – cca 11.9.2020

-

Upřednostňujeme bezhotovostní platby, děkujeme.
Splatnost do 10. dne v měsíci (v září mimořádně 2020 do 20.9.)

-

Odhlašování dětí ze stravy – pouze v kuchyni ZŠ Merhautova
tel. 545 211 820, p. vedoucí Buraiová - volat do 12.hodiny den předem mailová
adresa: stravenky@zsmerhautova.cz - do 11:30 hodin

-

Neodhlášený oběd lze vyzvednout pouze první den nečekané nepřítomnosti dítěte
v době od 11:15 do 11:30 hod ve výdejně mateřské školy, další dny se oběd nevydává,
musíte si stravu odhlásit. Pokud nebude odhlášena, hradí se i provozní náklady –
v tomto případě není strava dotována a jeho cena je dvojnásobná!
Platby za stravné musí být připsány na účet ZŠ Merhautova do 25.dne předchozího
měsíce. Složenky se účtují až 5 dní, proto plaťte včas!!
POKUD VAŠE DÍTĚ NEBUDE NAHLÁŠENO KE STRAVOVÁNÍ, NEBUDE
BEZ VÝJIMKY PŘIJATO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!!

-

KOMUNIKACE MEZI ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A MŠ:
-

Pro informace slouží web: www.msbieblova.cz

-

Nástěnka v chodbě/šatně
Kalendář akcí v chodbě/šatně

-

Mailová adresa rodičů
Prostředí Office 365 od firmy Microsoft
slouží k ukládání fotografií, dokumentů a ke komunikaci pedagogů na jednotlivých
třídách se zákonnými zástupci - rodiče budou mít přístup přes účet svého dítěte a heslo
(změňte po prvním přihlášení), stávající rodiče již obdrželi, noví rodiče dostanou heslo
nové koncem měsíce září.

Příspěvek na kulturní akce pořádané v době pobytu dětí v MŠ
1000,-Kč na pololetí (800,- akce, 200,- hygienické potřeby) – schváleno rodiči přítomnými
na třídní schůzce.
NEPLATŤE PROSÍM DŘÍVE, NEŽ BUDE SCHVÁLENO ZŘIZOVATELEM A VYVĚŠENO
NA NÁSTĚNKÁCH TŘÍD!

Vzhledem k současné situaci je naší prioritou zajištění běžného provozu MŠ, proto jsme upustili
i od plavání.
Naše MŠ spolupracuje s:
- PPP Kohoutova
- SPC Veslařská
- SPC Štolcova
- SPC Kociánka
- Termín přijímacího řízení do ZŠ duben 2021
- Termín přijímacího řízení do MŠ květen 2021
- Odklad povinné školní docházky – povinnost rodičů nahlásit do 31.3.2021 třídní učitelce,
jinak je místo uvolněno a postoupeno do přijímacího řízení na další školní rok
Dar školce:
-

Pokud budete chtít a mít možnost cokoli MŠ darovat, domluvte se prosím s učitelkami
na třídě. Budeme vděčni za cokoliv (kancelářské papíry, barvy, štětce, lepidla, výtvarný
materiál, reklamní předměty apod.)
Sekání zahrady – prosíme dobrovolníky, sekačku máme ☺
Budeme rádi i za drobné opravy v MŠ

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE JE POVINEN SEZNÁMIT VŠECHNY DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY
S INFORMACEMI, KTERÉ JSOU NUTNÉ PRO OCHRANU ZDRAVÍ A DODRŽENÍ
BEZPEČNOSTI V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Žádáme všechny rodiče o pečlivé přečtení Školního řádu, a do pondělí 7.9.2020
podepsali, že se s ním seznámili.

Děkujeme všem za spolupráci, věříme, že společně zvládneme zajistit klidný a pohodový školní
rok pro všechny zúčastněné.

Martina Weinbergerová a kolektiv mateřské školy

