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Vážení rodiče,  

rádi bychom Vás informovali, jak bude návrat do mateřské školy vypadat po šesti týdnech 

přerušení provozu.  

 

Naším společným cílem pro adaptační období je poskytnout dětem potřebné podmínky pro 

postupný návrat do mateřské školy, minimalizovat stresové situace a vytvořit bezpečné prostředí, 

ve kterém je prostor jak pro posilování vzájemných vztahů, tak pro obnovování pracovních 

návyků Vašich dětí.  

 

 Pro první adaptační týden budeme do výchovně-vzdělávacího programu zařazovat 

aktivity na posilování vztahů mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu. 

 Budeme věnovat dostatek času tématům souvisejícím s duševním zdravím. 

 Po období uzavření mateřské školy je důležité znovu zopakovat pravidla soužití ve třídě.  

 Pokud se některé dítě do aktivit nechce zapojovat, odmítá sdílení s ostatními, nevyužívá 

nabídky k aktivitám, dítě nutit nebudeme.  

 

Co největší část denních aktivit budeme realizovat venku na zahradách budov mateřské 

školy, které jsou po zimě řádně připravené k aktivnímu vyžití dětí. 

 

Budeme rádi za informace, jak osobně vnímáte adaptaci svého dítěte a nabízíme Vám možnost 

individuálních konzultací. 

Věnujte, prosím, všem otázkám i výpovědím dětí odpovídající pozornost, popřípadě nám dejte 

zpětnou vazbu a zároveň je ujistěte, že vše společně zvládneme.  

 

 

Postup při příchodu do mateřské školy v dny testování 

 

Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Při nástupu do mateřské školy budou děti testovány a to 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek - 

neinvazivním testem. Pokud dítě do školy nastoupí v jiný den než je testovací, bude muset být 

neprodleně otestováno. V úterý, ve středu a v pátek bude příchod do školy organizován 

obvyklým způsobem. 

 

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického 

onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v 

případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
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Testování bude probíhat ve vestibulech MŠ, dle instrukcí zaměstnance školy. 

 

Zákonní zástupci budou přítomni po celou dobu testování; a to pro psychickou pohodu dítěte. 

Z tohoto důvodu si přizpůsobte, prosím, příchod do mateřské školy,  

test potrvá cca 20 minut. 

 

Věříme ve vzájemnou přívětivou komunikaci mezi rodičem a zaměstnancem školy v případě 

buďto samoodběru rodičem dítěte či odběru zaměstnankyní školy.  

Děti s negativním testem poté odcházejí do šaten a jednotlivých tříd.  

Seznamy dětí budou vyvěšeny před jednotlivými třídami a ve vestibulech mateřské školy.  

(navíc jste již byli informováni emailovou formou o rozdělení Vašeho dítěte do třídních skupin  

v max. počtu 15 dětí) 

 

Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje rouška či respirátor, které 

děti budou využívat především při pobytu venku mimo areál mateřské školy. 

 

Během dne budeme sledovat zdravotní stav dětí, zda-li nevykazují symptomatické příznaky 

virového infekčního onemocnění. 

 

Pobyt zákonných zástupců dětí v prostorách mateřské školy je možný jen na nezbytně nutnou 

dobu, za použití dezinfekce a ochranných prostředků dýchacích cest /respirátor/. 

 

Pokud se Vám změní kontaktní údaje, především telefonní spojení, neprodleně předejte tuto 

informaci třídní učitelce.  

 

Na závěr Vás prosíme o kontrolu plateb za školní stravování v Zařízení školního stravování, 

Jihomoravské nám. 2, p. o. 

 

 

Mateřská škola zajistí denně řádné provětrání, zapojení čističek vzduchu, úklid a 

dezinfekci všech užívaných prostor. 

 

 

Děkujeme za součinnost při znovuotevření mateřské školy a přejeme Vám a  

Vašim rodinám pevné zdraví. ☺ 

Kolektiv mateřské školy 
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