
Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vás informovali o provozu obou našich mateřských škol v tomto 
nouzovém stavu.  
V současnosti Vláda ČR plošně neuzavřela provozy mateřských škol v ČR, ani KHS 
Žďár nad Sázavou (krajská hygienická stanice) nestanovila pro naše MŠ karanténní či 
jiná opatření. Provoz obou našich škol bude tedy prozatím probíhat jako doposud. 

Aktuální opatření a informace: 

- v obou mateřských školách jsou zavedena poměrně přísná hygienická opatření  
  a děkujeme, že je i Vy dodržujete;  

- i nadále Vás žádáme, abyste vždy ráno překontrolovali zdravotní stav svého dítěte  
  a v případě výskytu rýmy, kašle, teploty a dalších projevů virové infekce, nedávali děti  
  do MŠ, aby nemuselo být v průběhu dne umístěno do izolační místnosti; 

- sledujte informace na nástěnkách, webových stránkách, pokyny u vchodu do MŠ či  
  pokyny zaměstnanců školy; 

- všem rodičům předškoláků, pro které je předškolní vzdělávání povinné, byly  
   e-mailem zaslány informace o případném povinném distančním vzdělávání  
   (vzdělávání na  dálku). Pokud vám e-mail nebyl doručen, obraťte se na paní učitelku  
   ve třídě, která s Vámi zkontroluje správnost e-mailové adresy; 

- v případě, že by došlo k omezení či uzavření mateřské školy z důvodu karantény,  
  nařízení Vlády ČR či opatření MZ, budeme Vás neprodleně informovat e-mailem,  
  SMS a na webových stránkách, včetně dalšího postupu; 

- bohužel se velice rychle zvyšují počty nakažených COVIDEM-19, ale i počty lidí 
  v karanténě, omezování výuky na ZŠ, atd. A tak v současné chvíli nemůžeme zcela  
  zaručit, že se ani my neobejdeme z důvodu personálního obsazení bez  
  organizačních změn v MŠ. Snažíme se, aby děti a zaměstnanci v jednotlivých třídách  
  byli co nejvíce izolováni a nedocházelo ke spojování tříd. Pokud dojde k problémům   
  v personálním obsazení MŠ, budeme nejprve slučovat třídy na patrech v MŠ Lánice. 
  Mateřskou školu na Masarykově náměstí bychom posílili paní učitelkami či  
  provozními pracovníky z MŠ Lánice. 

- i nadále jsou až do odvolání zrušeny všechny akce a aktivity mateřské školy. Co  
  nejvíce se soustředíme na individuální rozvoj dětí a naplňování cílů ŠVP tak, aby byl  
  pobyt dětí i v této napjaté době  pro děti co nejpříjemnější. 

Vážení rodiče, 
děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme Vám především hodně zdraví, 
optimismu a klidu. 

     Kolektiv MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí 

Vyvěšeno dne 12. 10. 2020 


