Od 12. 4. 2021 bude zahájena prezenční výuka v mateřské škole pro
předškolní děti a děti rodičů vybraných profesí.
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vrací se předškoláci a děti rodičů zaměstnanců vybraných profesí
skupiny neměnné do 15 dětí
děti nemusí mít roušku
testujeme pondělí a čtvrtek ráno ve třídě – děti test provádí samy,
(kapání a zavírání pomůžeme, výtěr ne)
kdo považuje za nutné svému dítěti pomoci s testem, může s dítětem
nahoru do třídy za dodržení všech opatření, na nezbytně nutnou dobu
(cca 15 min)
jinak je pohyb rodičů ve škole zakázaný (všech cizích osob)
do školy nepřichází nikdo (děti ani dospělí) s příznaky onemocnění
pozitivní test znamená v pondělí odchod jen toho, koho se to týká,
ostatní se učí; rodič si musí žáka vyzvednout, objedná se na PCR test
pozitivní test ve čtvrtek znamená odchod celé třídy do doby ověření
pozitivního dítěte PCR testem
kdo nebude ve školce v době testování, bude testován po příchodu
kdo testy neabsolvuje, nemůže chodit do školky prezenčně, distanční
výuka mu nebude poskytována, pouze bude dostávat úkoly, materiály,
popř. konzultaci; ve školce bude omluven, jako při nemoci
testovat se nemusí děti, které doloží potvrzení, že onemocnění
prodělaly (90 dnů od pozitivního testu), nebo potvrzení negativního
PCR nebo POC antigen testu z odběrového místa, ne staršího 48 hodin
všechna ostatní opatření zůstávají nastavena stejně jako doposud

Děti můžete motivovat, že se stanou chemiky, vědci, badateli jako v laboratoři, že je bude
čekat překvapení, co jim vyjde …., budou jako lékaři… Doporučuji společně shlédnout video
na zaslaném odkazu, připravit je, popovídat si o tom a přestanou se obávat.
Za nás, zaměstnance školy, můžu slíbit pomoc, podporu, vysvětlení a pozitivní přístup. Více
ovlivnit nemůžeme. Na děti se moc těšíme a i tato cesta nám za to stojí.
V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy.

Odkaz na podrobnosti a video k testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
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