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MATEŘSKÁ ŠKOLA LUČINA
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Ve společných prostorách budovy základní školy (chodby, šatny, schodiště apod.) musí
mít všichni dospělí a děti nasazen ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest (který
je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).
V místnostech mateřské školy děti a dospělí ochranný prostředek nenosí.
Dítě přichází do mateřské školy pokud možno pravidelně v předem domluveném čase
od 6:30 hod. nejpozději do 7:30 hod.
V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pověřeného zaměstnance ZŠ a MŠ
Lučina den dopředu.
Doprovod dítěte může vstoupit maximálně do šaten a to vždy v ochranném prostředku,
který zakrývá dýchací cesty!
Dále do budovy školy a MŠ už nevstupuje – dítě předává pověřenému zaměstnanci ZŠ a
MŠ Lučina u vchodu na chodbu ZŠ („lítačky“), zde sděluje případné nutné informace,
zapíše do sešitu.
Upozorňujeme rodiče, že po 7:30 hod. bude mateřská škola již uzavřena.
Po tomto čase budou přicházet do budovy školy žáci ZŠ.
Dítě odchází z mateřské školy pokud možno pravidelně v předem domluveném čase.
V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pověřeného zaměstnance ZŠ a MŠ
Lučina hned ráno.
Možnost vyzvednutí dítěte po dopoledním vzdělávání bude 12:15 hod. až 12:30 hod.,
odpoledne od 14:45 hod. do 16:30 hod.
Po zazvonění zákonný zástupce vyčká venku před vchodem, do prostor šaten může
vstoupit, až bude jeho dítě přivedeno pověřeným zaměstnancem ZŠ a MŠ Lučina.
V šatně se zákonní zástupci zdržují nezbytně nutnou dobu!
Minimalizuje se tím čas možného setkání s žáky ZŠ.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a
čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do budovy školy vstoupit. Dítě jevící
zdravotní komplikace nebude do mateřské školy přijato.
Pokud
bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do izolace a
zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout.
RODIČE ZAJISTÍ svým dětem jednorázové chirurgické roušky na výměnu.
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! Je povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách se
základní školou!
Neprodleně po příchodu do mateřské školy si bude muset každý důkladně umýt ruce
vodou a tekutým mýdlem, desinfekcí.
Děti se budou v MŠ utírat do jednorázových papírových ručníků, příp. i látkových.
Nebudou si také čistit zuby a česat vlasy.
V mateřské škole je zajištěna zvýšená desinfekce, časté větrání.
Stravování – dětem bude jídlo připraveno, naservírováno dospělými, samostatně si
nebudou brát ani příbory – vše bude připraveno předem.
Děti nesmí do mateřské školy vnášet vlastní hračky.
Organizace aktivit bude řešena tak, aby děti byly co nejvíce venku, na zahradě.
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Platba „Úplaty za školní vzdělávání“ do 15. dne v daném měsíci ve výši: 300,- Kč
– č. účtu ZŠ Lučina: 19-3767980247/0100 (do poznámek vždy uvést ÚPLATA, jméno
a příjmení dítěte a třídu MŠ).
(Děti s povinným předškolním vzděláváním a s odkladem školní docházky „úhradu“
neplatí).
Platba stravného formou inkasa nebo jednorázovým platebním příkazem
NEJPOZDĚJI k 15. dni následujícího měsíce – č. účtu ZŠ Lučina:
19-3767980247/0100 (do poznámek vždy uvést STRAVNÉ, jméno a příjmení dítěte a
třídu MŠ). Telefonní číslo na vedoucí školní jídelny p. Lucii Kričfaluši je 558 661 886.
Přihlášku ke stravování odevzejte co nejdříve (platí pro nově přijaté děti).
Děti nosí – v rámci zdraví bezpečnosti – papuče bez šněrování (NE nazouváky,
crocsy, tenisky apod.)!
Papuče i pyžama označte jménem nebo značkou dítěte a to lihovým fixem.
Na pyžama přišijte poutka na pověšení.
V taškách v šatně budou mít děti označené (podepsané) náhradní převlečení
(tepláky, tričko, ponožky, kalhotky nebo trenýrky).
Z důvodu bezpečnosti nedávejte dětem deštníky!!!
Šatna MŠ je umístěna v suterénu budovy školy a vchod pro děti a zákonné
zástupce je zezadu od tělocvičny.
Příchod do MŠ – nejpozději do 7.30 hodin!
Provoz MŠ 6:30 – 16:30 hodin. Prosíme o dodržování této provozní doby!
Děti s povinným předškolním vzděláváním mají povinnou předškolní docházku každý
den od 8 do 12 hodin a neúčast v MŠ musí být zákonným zástupcem řádně
omluvena – telefonicky, ústně, písemně a následně záznamem do omluvného listu
dítěte.
Během začátku školního roku zákonní zástupci doplní, aktualizují, údaje v
evidenčních listech dětí (GDPR, potvrzení lékařem, změny adres, telefonních čísel
apod.) – evidenční listy jsou na vyžádání u zástupkyně ředitelky pro MŠ S. Kikové.
Mladší děti „Žabičky“ budou navštěvovat malou třídu MŠ umístěnou v 1. patře budovy
školy. Vzdělávat zde budou p. učitelky Soňa Kiková a Bc. Zuzana Tomančáková,
společně s asistentkou pedagoga Hanou Karáskovou.
Starší děti „Rybičky“ budou navštěvovat velkou třídu MŠ v 1. patře. Vzdělávat zde
budou p. učitelky Martina Bordovská, Bc. Magda Pavlasová a asistentky pedagoga
Marie Mrógalová a Miroslava Ondračková.

V Lučině 24.08.2021

Soňa Kiková
zástupkyně ředitelky pro MŠ
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