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INFORMACE K ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ
TERMÍN: 12. 4. 2021

Škola informuje zákonné zástupce dětí o organizaci předškolního vzdělávání,
provozu školy a hygienických opatření před nástupem dětí do mateřské školy
od 12. 4. 2021.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních
a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
 V mateřských školách a to pouze dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve
skupině maximální 15 dětí

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty
(kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
 K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které budou škole distribuovány nebo
neinvazivní PCR testy
 Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách se umožňuje osobní
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou
 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá, nebo
 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 zaměstnanci bezpečnostních sborů
 příslušníci ozbrojených sil
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest je stanovena povinnost nošení
roušek ve školách tak, že
 v mateřské škole děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Ošetřovné
 Pokud se týká nároku na ošetřovné, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je
výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka.
Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě
skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou
označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny
(týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na
každé dítě samostatnou žádostí.
 K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV:
https://www.mpsv.cz/osetrovne

Vzhledem k zahájení provozu mateřské školy, i když jen pro určitou skupinu dětí, bude umožněno
všem dětem, které nadále budou zůstávat doma, jejich zákonným zástupcům, dána možnost
odebírat si stravu. Strava bude vydávána v MŠ od 11. 45 do 12 hod. do jídlonosičů. Prosím zákonné
zástupce dětí, kteří o stravu budou mít zájem, aby si dnes 8. 4. 2021 do 12. hod. přihlásili stravu v MŠ.
Strava nemůže být vyzvedávána osobou, které je nařízena karanténa, nebo je pozitivní na
onemocnění COVID -19.
Zákonným zástupcům dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, budou zaslány bližší informace
emailem během dneška. Bude jim také zasláno instruktážní video k „samotestování“ dětí. Pedagog,
popř. zaměstnanec školy bude při testování dělat pouze dohled (poradí apod.). Děti a zaměstnanci
MŠ se budou testovat 2x týdně. V pondělí a ve čtvrtek. Prosím také zákonné zástupce těchto dětí, aby
nahlásili, kdo od 12. 4. 2021 nastoupí. Nahlaste prosím dnes 8. 4. 221 do 12 hod. Povinnost nastoupit
tyto děti nemají, ale nemají tímto nárok na náhradu vzdělávání formou distanční výuky.
Prosím zákonné zástupce dětí, kteří jsou zaměstnanci výše uvedených vybraných profesí a budou mít
o vzdělávání v MŠ zájem, aby se obratem ozvaly na tel. č. 739 300 006, aby jim mohly být také zaslány
na email bližší informace.

V případě potřeby volejte na t. č. 739 300 006
Děkuji Vám všem za vaši trpělivost
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