INFORMACE RODIČŮM NA TÉMA NAVYKÁNÍ

Tschechisch

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Nástup do mateřské školy je pro každé dítě důležitým krokem v jeho dosavadním
životě.Mateřská škola jako elementární vzdělávací instituce mu nabízí rozmanité možnosti
vzdělávání a poznávání.Mnoho pro ně bude nového – denní režim,prostory a zařízení.Především
ale naváže nové vztahy s ostatními dětmi a také s dospělými.Navykací období je u každého dítěte
individuální – důležité je dopřát mu čas.
V současné době jsou v mateřských školách uplatňována preventivní opatření proti nákaze
Covidem-19. Aktuálně tedy platí následující nařízení:
➢ Pouze jedna osoba smí dítě doprpvázet.
➢ Tato osoba smí s dítětem pobývat ve třídě pouze za předpokladu,že k tomu dostala svolení
personálu mateřské školy. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte je smí po dobu jeho navykání
v mateřské škole doprovázet.
➢ Žádáme Vás o důsledné dodržování následujících protikoronarových opatření, abychom
zůstali všichni zdraví a děti si mohly za co možná „nejnormálnějších“ podmínek společně hrát
a učit:
•
•

•

mytí rukou: dospělí si před vstupem do mateřské školy vydezinfikují ruce,děti se myjí před
vstupem do třídy.
Dodržování rozestupu: prosíme o dodržování zavedeného navádějícího systému a
dodržování předepsané vzdálenosti mezi osobami.Nařízení platí pouze pro dospělé,děti
jsou z této povinnosti vyňaty.
Povinné nošení roušky FFP2: platí pro návštěvníky (např.rodiče,externí osoby) ve všech
uzavřených prostorách budovy MŠ.Na děti se tato povinnost nevztahuje.

➢ Vzhledem ke stávajícím hygienickým a bezpečnostním ustanovením jsou veškeré
meziskupinové aktivity dočasně pozastaveny,dbá se o udržování konstantních,neměnných
skupinek.
O aktuální situaci ve Vaší školce,případných změnách a organizačních postupech budete včas
informováni vedením mateřské školy.
Rodiče předávají svým dětem pocit jistoty a bezpečí.Pokud máte dotazy nebo Vám vznikly
nejasnosti,obraťte se s nimi s důvěrou na vedení mateřské školy,popř. konkrétní učitelku nebo
učitele.
Úřad vlády Dolního Rakouska,odd. pro mateřské školy,březen 2021
Obdržel (a) jsem informace týkající se navykání dítěte v mateřské škole v souladu s protikoronavirovými
opatřeními a beru je na vědomí.
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