  
  
Vážení  rodiče,  
  
Pevně  věřím,  že  jste  prožili  pohodové  a  odpočinkové  prázdniny  a  stejně  jako  my  se  těšíte,  co  
nám  nový  školní  rok  přinese.  
  
Děkuji  všem  za  důvěru,  kterou  jste  do  nás  vložili,  ač  konec  toho  loňského  školního  roku  nebyl  
nijak  jednoduchý.    
  
V  obdobné  epidemiologické  situaci  se  bohužel  nacházíme  i  v  tuto  chvíli,  avšak  snad  již  
s  většími  zkušenostmi  i  nadhledem.  
  
Důležitým  dokumentem,  který  jsme  od  MŠMT  obdrželi  minulý  týden  je  Manuál  pro  provoz  
škol  a  školských  zařízení  ve  školním  roce  2020/2021.  Ač  jde  „pouze“  o  formu  doporučení,  
jsme  připraveni  dodržovat  veškerá  tato  doporučení  z  něj  vyplývající,  a  tak  doufejme  co  
nejvíce  eliminovat  riziko.  Vzhledem  k  tomu,  jakým  způsobem  doposud  probíhá  komunikace  a  
informovanost  ze  strany  námi  nadřízených  orgánů  je  nám  všem  jasné,  že  letošní  rok  bude  na  
případné  změny  více  turbulentní  než  roky  předcházející.  
  
Jsem  přesvědčená,  že  naše  nově  vytvořená  mobilní  komunikační  síť    -‐  aplikací  Twigsee  
veškerou  organizační  a  komunikační  stránku  zpřehlední,  zjednoduší,  zrychlí  a  zároveň  Vám  
přinese  mnohem  více  informací  a  sdílených  zážitků  na  jednom  místě  za  dodržení  vysokých  
standardů  bezpečnosti  osobních  údajů  GDPR.  
  
Na  závěr  bych  ale  také  ráda  zdůraznila,  že  se  v  maximálně  možné  míře,  vzhledem  
k  možnostem  aktuální  situace,  budeme  snažit  dětem  připravit  pobyt  a  aktivity  ve  školce  
takové,  na  jaké  byly  v  minulosti  zvyklé.  Našim  cílem  je,  aby  děti  byly  co  nejméně  zasaženy  
současnou  situací  a  jejich  pobyt  byl  plný  mnohostranných  a  přiměřených  podnětů  k  jejich  
aktivnímu  rozvoji  a  učení.  
  
Řada  předních  lékařů,  epidemiologů,  pneumologů,  fyzioterapeutů  a  dalších  odborníků  
zastává  názor,  že  silná  imunita  je  tou  nejlepší  ochranou.  Já  se  k  tomuto  názoru  přikláním  již  
10  let,  tedy  v  čase,  kdy  vznikla  naše  MŠ  a  postavila  své  principy  na  přirozeném  a  
všestranném  pohybovém  základě,  kvalitním  a  zdravém  jídle,  častém  pobytu  venku  a  
prožitkovém  učení.    
  
Ještě  jednou  děkuji  jménem  celého  našeho  týmu  za  Vaši  důvěru,  kterou  se  budeme  snažit  
proměnit  v  radost  a  spokojenost  Vašich  dětí.  
  
  
  
  
  
Ing.  Kateřina  Janků  MBA  
Ředitelka  MŠ  
  

  
  
KONKRÉTNÍ  OPATŘENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  DOPORUČENÍ  MŠMT  
  
o   Před  převzetím  dítěte  od  rodiče  bude  dítěti  změřena  teplota  bezkontaktním  
teploměrem  
o   Při  teplotě  přesahující  37,3  st.C  nebude  dítě  od  rodiče  přebráno  (dle  manuálu  MŠMT  
a  v  souladu  s  doporučením  odborné  lékařské  společnosti  je  za  normální  tělesnou  
teplotu  považována  teplota  do  37st.C)  
o   Při  známkách  infekčního  onemocnění,  které  jsou  patrné  již  při  příchodu  dítěte  do  
školy  nemohou  děti  do  MŠ  vstoupit  a  nejsou  přebrány  od  zákonného  zástupce.  Škola  
informuje  zákonného  zástupce  o  tom,  že  má  telefonicky  kontaktovat  praktického  
lékaře,  který  rozhodne  o  dalším  postupu.  
o   Po  převzetí  dítěte  od  rodiče  vstupem  k  toaletám  a  umývárnám  si  jde  dítě  nejprve  
umýt  ruce  antibakteriálním  a  antivirucidním  mýdlem  (umývárna  je  vybavena  
bezkontaktními  držáky  na  mýdlo).  Po  důkladném  umytí  rukou  může  dítě  vstoupit  do  
třídy.  
o   Třídy  i  šatny  jsou  vybaveny  jednorázovými  papírovými  kapesníčky  
o   Před  vstupem  do  MŠ  je  k  dispozici  desinfekční  gel  
o   Třídy  jsou  pravidelně  větrány  před  příchodem  dětí  a  během  celodenního  pobytu  
v  pravidelných  intervalech  
o   Úklid  prostor  a  sanitace  frekventovaných  míst  –  šatna,  kliky,  kódovací  zařízení  apod.  
probíhá  také  v  průběhu  dne  –  po  příchodu  dětí  do  MŠ,  po  odchodu  dětí  po  obědě  a  
následně  večer,  proto  prosím  dodržujte  doporučené  časy:  Příchod  dětí  do  8.30hod/  
odchod  dětí  po  obědě  12.15  –  12.30hod  /  odpolední  odchod  po  15hod  či  dle  rozpisu  
kroužků  do  kterých  je  dítě  nahlášeno.  
o   V  případě,  že  se  u  dítěte  vyskytnou  známky  infekčního  onemocnění  v  průběhu  dne,  
bude  okamžitě  kontaktován  zákonný  zástupce  dítěte  k  jeho  okamžitému  vyzvednutí.  
Do  této  doby  bude  dítěti  nasazena  rouška  a  bude  odděleno  od  ostatních  dětí.  
K  zajištění  součinnosti  Vás  prosím  o  kontrolu  a  případné  doplnění  kontaktních  údajů  
na  OBA  RODIČE!!!  Případně  doplnění  dalších  osob,  které  zplnomocňujete  
k  vyzvedávání  z  MŠ.  Toto  můžete  udělat  kontrolou  a  doplněním  elektronického  
formuláře,  který  Vám  přijde  na  email.  Údaje  jsou  následně  vloženy  na  titulní  stránce  
v  mobilní  aplikaci  Twigsee,  takže  máte  neustále  možnost  kontroly  o  aktuálnosti  Vámi  
zadaných  údajů  pro  MŠ.  
o   V  případě  výskytu  onemocnění  zpravidla  kontaktuje  školu  krajská  hygienická  stanice  a  
o  dalším  postupu  rozhodne  na  základě  místního  epidemiologického  šetření.  
o   Jídlo  i  příbory  budou  vydávány  dětem  přímo  u  výdejního  okénka  kuchyně  a  nebude  
tak  možné  zanechat  ovocné  a  zeleninové  mísy  přímo  na  stolech  jako  tomu  bylo  
zvykem.  Veškeré  „výběrové“  potraviny  budou  připraveny  přímo  v  kuchyni  a  děti  
dostanou  na  výběr  u  okénka  co  si  budou  chtít  na  svém  talíři  odnést.  Prosím  pomozte  
nám  děti  motivovat  ať  se  nebojí  ochutnávat  nová  jídla  a  říkat  si  na  co  mají  /  nemají  
chuť.  
o   V  případě  nutnosti  uzavření  školy  či  preventivní  karantény  části  dětí  /  zaměstnanců  
má  škola  povinnost  přecházet  na  distanční  výuku  pro  děti  docházející  k  povinné  
předškolní  docházce,  a  to  za  předpokladu  nadpoloviční  nucené  absence  těchto  
předškolních  dětí.  

  
  
O  MOBILNÍ  APLIKACI  TWIGSEE  
  
o   Moderní  aplikace  pro  předškolní  zařízení  
o   Sjednocený  komunikační  kanál  pro  rodiče,  učitele  a  vedení  školy  
o   Dodržuje  GDPR  standardy  i  legislativu,  vysoká  úroveň  zabezpečení  dat  
o   Zkracuje  administrativní  agendy  –  správa  online  skrze  mobilní  telefon  
o   Efektivnější  reporting  
o   Aplikace  ve  4  jazykových  mutacích  (čeština,  slovenština,  angličtina,  francouzština)  
o   Na  elektronické  nástěnce  svého  dítěte  vidíte  veškeré  aktivity,  informace,  potřeby,  
žádosti  –  vše,  co  se  týká  pouze  vašeho  dítěte.  
o   Přístup  můžete  umožnit  i  jiným  Vámi  vybraným  rodinným  příslušníkům  (babička,  
dědeček,  teta,  chůva  apod.)  a  všichni  vidíte  stejné  informace  o  dítěti.  
o   OMLUVENKY  Z  DOCHÁZKY  –  již  pouze  přes  tuto  aplikaci  –  systém  bude  automaticky  
na  základě  Vašich  omluv  generovat  podklady  k  platbám.  Omluvený  den  /  strava  je  
brána  při  omluvě  vložené  DO  13HOD  dne  předchozího.  
o   Přihlášky  na  kroužky  /  logopedické  depistáže/  výlety  apod.  již  jen  vyplněním  ankety  
v  aplikaci.  Na  zveřejnění  ankety  budete  navíc  vždy  předem  informováni  emailem.  
o   Pravidelný  reporting  o  událostech  konaných  v  MŠ  a  vzdělávacích  aktivitách  
v  pravidelných  týdenních  cyklech.  
o   Možnost  dvojí  kontroly  –  Vy  –  rodiče  i  my  učitelé  vidíme  Vámi  vložené  údaje  ohledně  
kontaktních  údajů,  alergií,  speciálních  vzdělávacích  potřebách  dítěte  atd.  V  případě  
potřeby  změny  pouze  nahlásíte  tuto  informaci  paní  učitelce  v  MŠ  a  obdržíte  emailem  
elektronický  formulář  k  vyplnění/  doplnění/  změně  Vámi  požadovaných  údajů  a  
následným  odesláním  dojde  k  jejich  změně  a  propsání  do  všech  částí  matriky.  
  
  
  
Je  nám  jasné,  že  vstupních  informací  je  více  než  dost  a  také  proto  je  posíláme  i  v  této  
elektronické  podobě,  ať  se  k  nim  můžete  kdykoliv  vrátit.  
  
V  žádném  případě  bychom  však  nechtěli  ztratit  možnost  komunikovat  osobně  a  v  případě,  že  
budete  mít  zájem  probrat  cokoliv  ohledně  pokroků,  adaptace  a  vzdělávání  Vašeho  dítěte,  
neváhejte  si  s  paní  učitelkou  domluvit  individuální  schůzku  a  vše  osobně  probrat.  
Během  přijímání  a  předávání  dětí  není  na  toto  povídání  mnoho  času,  protože  se  paní  učitelka  
musí  věnovat  dětem.    
  
  
  

